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Tytu³ doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej
dla profesora Klausa-Jürgena Bathe

Rozpoczêcie uroczystoœci.

Promotor doktoratu prof. Henryk Kopecki w czasie wyg³aszania
laudacji.

Wyk³ad prof. K.-J. Bathe.

Kwiaty i gratulacje. Z lewej prorektor ds. nauki - prof. nadzw. PRz
Leonard Ziemiañski.

Pami¹tkowe zdjêcie Doktora Honorowego z Senatem.

Doktor Honorowy w rozmowie z prof. Zenonem Waszczyszynem.
Z lewej prof. nadzw. PRz Zenon Hendzel.
Fot. M. Misiakiewicz
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Pierwszy zagraniczny
doktor honoris causa
Dzieñ 11 grudnia 2003 r. by³ dla naszej uczelni dniem szczególnym, bowiem w tym w³aœnie dniu w czasie
uroczystego posiedzenia Senatu, któremu przewodniczy³ JM Rektor prof. Tadeusz Markowski, tytu³ doktora
honoris causa Politechniki Rzeszowskiej nadany zosta³ profesorowi
Klausowi-Jürgenowi Bathe z Massachusetts Institute of Technology
w Cambridge, w Stanach Zjednoczonych.
Wyj¹tkowoœæ tego zdarzenia polega³a po pierwsze na wypromowaniu
przez Politechnikê Rzeszowsk¹ pierwszego doktora honoris causa obcokrajowca, a po wtóre znanego w œwiecie
wielkiego uczonego, twórcy programu
elementów skoñczonych ADINA,
o czym szerzej powiedzia³ w laudacji
promotor doktoratu prof. Henryk Kopecki. Warto dodaæ, ¿e Politechnika
Rzeszowska jest pierwsz¹ polsk¹ uczelni¹ techniczn¹, która ten zaszczytny tytu³ przyzna³a profesorowi K.-J. Bathe.

Wczeœniej honory te spotka³y Go
w Niemczech (gdzie siê urodzi³) i na
S³owacji.
Z inicjatyw¹ nadania tego tytu³u
profesorowi K.-J. Bathe wyst¹pi³ Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa, a Senat Politechniki Rzeszowskiej zwróci³
siê do Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie oraz
do Senatu Politechniki Krakowskiej
z proœb¹ o wyra¿enie opinii w tej sprawie - poinformowa³ prorektor ds. nauki
prof. PRz Leonard Ziemiañski. Obydwie wymienione instytucje pozytywnie
ustosunkowa³y siê do przedstawionego
wniosku. W imieniu Rady Naukowej
IPPT PAN opiniê tê opracowa³ prof.
Micha³ Kleiber - cz³onek rzeczywisty
PAN, natomiast ze strony Politechniki
Krakowskiej wniosek recenzowa³ prof.
Zenon Waszczyszyn - cz³onek korespondent PAN.
Prof. Klaus-Jürgen Bathe wspó³pracuje z nasz¹ uczelni¹ ju¿ od dziesiêciu

lat, a wspó³praca ta jest wynikiem kontaktów nawi¹zanych za poœrednictwem
dr. hab. in¿. Jana Walczaka - ówczesnego pracownika Politechniki Rzeszowskiej.
Uroczystoœæ zgromadzi³a wielu znamienitych goœci, a wœród nich przedstawicieli polskich uczelni technicznych,
miejscowych w³adz i uczelni oraz licznych instytucji, pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej.
Usatysfakcjonowany wydarzeniem,
prof. K.-J. Bathe niezwykle serdecznie
podziêkowa³ za wyró¿nienie Go tytu³em doktora honoris causa, podkreœlaj¹c wielokrotnie wielkie uznanie dla
Politechniki Rzeszowskiej, jej w³adz
i rozwoju oraz miejsca uczelni na mapie
polskich uczelni technicznych. Wczeœniej by³ goœciem rzeszowskiej telewizji, zwiedzi³ rzeszowsk¹ starówkê
i Zamek-Muzeum w £añcucie.
Marta Olejnik

Laudacja prof. Henryka Kopeckiego
promotora doktoratu honoris causa
profesora Klausa-Jürgena Bathe
Jego Magnificencjo,
Wysoki Senacie,
Czcigodny Doktorze Honorowy,
Szanowni Pañstwo,
W poczuciu niecodziennoœci zadania, jakie spoczywa na
osobie promotora w procedurze nadawania tytu³u doktora
honoris causa, mam wielki zaszczyt i honor zaprezentowaæ
wybitnego uczonego, organizatora œwiatowej nauki i techniki, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleñ naukowców
i in¿ynierów, profesora Massachusetts Institute of Technology Klausa-Jürgena Bathe.
Profesor Bathe urodzi³ siê w roku 1943 w Berlinie. Jego
edukacja przebiega³a w sposób niecodzienny, sprzyjaj¹cy

poznawaniu wielu œrodowisk naukowych, w dodatku
rozlokowanych w ró¿nych czêœciach œwiata. Szko³ê œredni¹
ukoñczy³ w Oldenburgu w Niemczech, studia pierwszego
stopnia w zakresie in¿ynierii l¹dowej w Cape Town w Po³udniowej Afryce, tytu³ magistra osi¹gn¹³ w University of Calgary w Kanadzie, a stopieñ doktora w University of
California w Berkeley.
Zainteresowania naukowe Profesora krystalizowa³y siê
ju¿ w trakcie studiów na Uniwersytecie w Cape Town. Koncentrowa³y siê one przede wszystkim wokó³ metod komputerowych, stosowanych w mechanice konstrukcji. Licz¹cy
wówczas 26 lat Klaus-Jürgen Bathe, zafascynowany rozwojem komputerów, w swojej pierwszej pracy naukowej wyrazi³ opiniê, stanowi¹c¹ swoiste prze³o¿enie na sferê techniki
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sentencji Norberta Wienera, i¿ postêp w projektowaniu nowych konstrukcji wydaje siê nieograniczony.
To dalekowzroczne stwierdzenie, wymagaj¹ce wyobraŸni, ile¿ to problemów w sferze procedur, algorytmizacji czy
te¿ oprogramowania przyjdzie pokonywaæ, by je urzeczywistniaæ, sta³o siê dla autora swoistym credo w jego dzia³alnoœci naukowej. PóŸniejszymi osi¹gniêciami profesor Bathe
udowodni³, i¿ nie tylko sprosta³ postawionemu wobec siebie
wyzwaniu, lecz sta³ siê w tej dyscyplinie œwiatowym liderem.
Ju¿ w okresie pracy w Berkeley wykaza³ siê wybitnymi
predyspozycjami do tworzenia nowoczesnych, numerycznych ujêæ zagadnieñ mechaniki, które jak w przys³owiowej
soczewce koncentrowa³y siê systemie SAP czy te¿ - dla zagadnieñ nieliniowych - w programie NONSAP. Profesor Bathe ju¿ wówczas by³ znany w œwiecie jako wspó³autor i jeden
z g³ównych wykonawców wymienionych programów.
Pe³niê swoich zamierzeñ naukowych profesor Bathe
urzeczywistni³ w MIT, gdzie na Wydziale Mechanicznym
stworzy³ jeden z najwybitniejszych oœrodków rozwoju metody elementów skoñczonych w Stanach Zjednoczonych.
Szerokie spektrum problemów, obejmuj¹ce liniowe i nieliniowe zagadnienia dynamiki, w tym sformu³owanie metody iteracji podprzestrzennych, rozleg³¹ problematykê p³yt
i pow³ok, w tym opracowanie oryginalnego elementu
pow³okowego, powszechnie stosowanego przez u¿ytkowników MES, czy wreszcie mechanikê p³ynów, uwzglêdniaj¹c¹
interakcjê konstrukcji z ciecz¹, znalaz³o swoje odzwierciedlenie w stworzonym przez Profesora programie, znanym na
ca³ym œwiecie pod nazw¹ ADINA, czyli Automatic Dynamic Incrimental Nonlinear Analysis.
Nie pora wyliczaæ zalet i merytorycznej wartoœci tego¿
programu, bowiem jego zastosowania s¹ bardzo rozleg³e
i znane na ca³ym œwiecie. Spektakularnym osi¹gniêciem jest
wykorzystanie programu ADINA do analizy konstrukcji po
trzêsieniach ziemi w Kalifornii w latach 1989 i 1994, w tym
do obliczenia skutków owych trzêsieñ, jak równie¿ propozycji rekonstrukcji ci¹gu komunikacyjnego Francisco Bay
Bridge.
Œwiatowe sukcesy programu ADINA, opartego na metodzie elementów skoñczonych, nie by³y dzie³em przypadku.
Z pe³nym przekonaniem pragnê wyraziæ opiniê, i¿ jej twórca,
profesor Klaus-Jürgen Bathe, jest jedn¹ z najwybitniejszych
osobowoœci wœród pionierów tej nowoczesnej metody numerycznej, nauczycielem wielu znanych w œwiecie specjalistów zajmuj¹cych siê zagadnieniami modelowania
i symulacji problemów wspó³czesnej techniki.
Inspiracjê do badañ naukowych czerpa³ Profesor z regu³y
z bie¿¹cych potrzeb sygnalizowanych przez œrodowiska in¿ynierskie. Tym, jak s¹dzê, mo¿na t³umaczyæ liczbê cytowañ
prac ujêtych w bazie danych Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii, sytuuj¹c¹ osobê profesora Bathe w gronie
pierwszych piêciu naukowców-in¿ynierów na œwiecie.
D³uga jest lista osi¹gniêæ naukowych profesora Klausa-Jürgena Bathe, prezentowanych w formie publikacji czy te¿
monografii. Z tak licznego zbioru szczególn¹ uwagê zwraca
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ksi¹¿ka opublikowana w roku 1996, zatytu³owana: Finite
Element Procedures, uwa¿ana za pozycjê tak dalece fundamentaln¹, ¿e w opinii wielu œrodowisk naukowych dla rozwoju tej dyscypliny uczyni³a ona wiêcej ni¿ jakakolwiek
pozycja w literaturze œwiatowej.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ profesor Bathe by³ obdarzany licznymi zaszczytami. Godzi siê przypomnieæ choæby kilka. S¹
nimi: nagroda Amerykañskiej Akademii Nauk In¿ynierskich
przyznana za wybitne osi¹gniêcia w pracy naukowej i dydaktycznej, nagroda Amerykañskiego Towarzystwa In¿ynierów Mechaników za wybitne osi¹gniêcia na rzecz przemys³u maszynowego, nagroda Uniwersytetu w Cape Town,
wielokrotnie przyznawane nagrody MIT School of Engineering za wybitne osi¹gniêcia dydaktyczne i wiele, wiele innych.
Szanowni Pañstwo, wielop³aszczyznowa dzia³alnoœæ naukowa profesora Klausa-Jürgena Bathe, któr¹ mam zaszczyt
Pañstwu przybli¿yæ, opiera siê na Jego talencie, rzetelnoœci
naukowej, pracowitoœci, ogromnym zapale, entuzjazmie i ustawicznej otwartoœci na wszelakie formy wspó³pracy naukowej.
Na szczególne podkreœlenie zas³uguje stosunek profesora
Bathe do Polski i Polaków. To w tej sferze, sferze sympatii
profesora dla ludzi i œrodowisk z ró¿nych stron œwiata nale¿y
upatrywaæ uzasadnienia, dlaczego to w³aœnie Politechnika
Rzeszowska wystêpuje dziœ z inicjatyw¹, by profesora
Klausa-Jürgena Bathe usatysfakcjonowaæ doktoratem honorowym.
Pierwsze kontakty z Profesorem siêgaj¹ roku 1978, gdy
przyj¹³ on na stypendium pracownika Politechniki Rzeszowskiej. Roczny pobyt m³odego kolegi w MIT zaowocowa³ nie tylko w formie pomyœlnie zakoñczonej rozprawy habilitacyjnej, lecz znacz¹co zaktywizowa³ rzeszowskie
œrodowisko akademickie do pracy w zakresie komputerowej
mechaniki konstrukcji z wykorzystaniem oprogramowania,
którego twórc¹ lub wspó³twórc¹ by³ profesor Bathe.
Udzia³ pracowników naszej uczelni w wielu konferencjach organizowanych w MIT przez Profesora, a nawet
wspólne publikacje, to wymierne efekty wieloletnich kontaktów Politechniki Rzeszowskiej z profesorem Bathe.
Dziœ, dziêki uprzejmoœci profesora, Politechnika Rzeszowska dysponuje nieodp³atnie przekazan¹, z dostêpem do
uczelnianej sieci komputerowej, pe³n¹ wersj¹ systemu ADINA, program ten zaœ jest podstawowym narzêdziem w procesie nauczania metody elementów skoñczonych na
wszystkich wydzia³ach Politechniki Rzeszowskiej.
Szanowni Pañstwo! W kontekœcie przedstawionych przeze mnie istotniejszych faktów, stanowi¹cych przejaw wielop³aszczyznowej dzia³alnoœci naukowej, in¿ynierskiej,
organizacyjnej i dydaktycznej profesora Klausa-Jürgena Bathe, stwierdzam z najg³êbszym przekonaniem, ¿e tytu³ doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej nadajemy
œwiatowej rangi uczonemu, wspania³emu nauczycielowi,
wielkiemu przyjacielowi Polski, Polaków i Politechniki Rzeszowskiej.
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Z OBRAD SENATU
Ostatnie w minionym roku posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej odby³o siê 20 listopada 2003 r.
W jego trakcie zosta³o omówionych
i rozpatrzonych wiele wa¿kich dla
uczelni spraw.
W czasie posiedzenia Senatu JM
Rektor prof. Tadeusz Markowski wrêczy³ prof. dr. hab. in¿. Markowi Orkiszowi - dziekanowi Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa - oraz prof. dr. hab.
Tadeuszowi Paszkiewiczowi - kierownikowi Katedry Fizyki - nominacje na
stanowisko profesora zwyczajnego
w Politechnice Rzeszowskiej. Nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego odebrali: dr hab. in¿. Lech
Licho³ai, dr hab. Micha³ Proksa, dr hab.
in¿. Adam Reichhart, dr hab. in¿. Jan
Jaremski (WBiIŒ) i dr hab. in¿. Roman
Dmytryshyn (WEiI). Ponadto Senat
wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w sprawie
mianowania prof. dr. hab. Nikolaya
Pilipenki na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat (na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu).
W czasie posiedzenia Senat podj¹³
uchwa³y w sprawie:
u kwalifikacji na studia w roku akad.
2004/2005,
u warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akad. 2005/2006 w odniesieniu do kandydatów, którzy
uzyskali œwiadectwo dojrza³oœci wg
nowych zasad okreœlonych rozporz¹dzeniem MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r.,
u szczegó³owych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów
olimpiad przedmiotowych,
u dodatkowego zatrudniania nauczycieli akademickich Politechniki
Rzeszowskiej w innych szko³ach
wy¿szych (ze wzglêdu na wagê problemu uchwa³ê drukujemy na str.6),
u wynagrodzeñ finansowanych ze
œrodków pozabud¿etowych (w odniesieniu do dzia³alnoœci Centrum
Doskona³oœci na Wydziale Che-

Nominacjê na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej
z r¹k JM Rektora prof. T. Markowskiego odbiera prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz.
Fot. M. Misiakiewicz

micznym finansowanej przez
5. Program Ramowy UE),
u wyboru Biura Rachunkowo-Rewizyjnego "Cyfra-Bat" z £odzi do
przeprowadzenia badania i oceny
sprawozdania finansowego za
2003 r.,
u podpisania przez uczelniê umowy
z konsorcjum Pionier, zgodnie
z przyjêtym przez KBN programem
rozwoju infrastruktury informatycznej na lata 2001-2005.
Ponadto Senat:
v wyrazi³ zgodê na powo³anie mgr.

in¿. Wac³awa Gaw³a na stanowisko
dyrektora administracyjnego Politechniki Rzeszowskiej, zgodnie z § 53
statutu PRz,
v wys³ucha³ sprawozdania prorektora
ds. nauczania prof. PRz Jerzego Potenckiego z wyników nauczania za
semestr letni w roku akad.
2002/2003,

v wyrazi³ zgodê na zmiany organiza-

cyjne na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska, zwi¹zane
z wy³¹czeniem Katedry Fizyki ze
struktury organizacyjnej Wydzia³u
oraz przekszta³ceniem Katedry
Oczyszczania i Ochrony Wód
w strukturê zak³adow¹, zgodnie
z § 17 i 18 statutu,
v dokona³ wyboru prof. dr. hab. Tadeusza Paszkiewicza, kierownika Katedry Fizyki, do Senackiej Komisji
ds. Nauczania,
v wys³ucha³ sprawozdania przewodnicz¹cego Senackiej Komisji ds.
Nagród i Odznaczeñ - prof. PRz Andrzeja Tomczyka z dzia³alnoœci komisji w 2002 r.,
v wys³ucha³ informacji JM Rektora
w sprawie kierowanej do Politechniki przez Samorz¹d Mieszkañców
Osiedla Cegielskiego w Rzeszowie
korespondencji, dotycz¹cej - szkodliwej zdaniem ww. Samorz¹du dzia³alnoœci firmy EKO-TOP.
Marta Olejnik
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Uchwa³a Senatu
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie: dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej
w innych szko³ach wy¿szych
Senat dopuszcza mo¿liwoœæ podejmowania przez pracowników Politechniki Rzeszowskiej zatrudnienia w innych
szko³ach wy¿szych po spe³nieniu obowi¹zku powiadomienia
Rektora. W takich przypadkach Rektor ma mo¿liwoœæ ró¿nicowania warunków zatrudnienia tych pracowników.
Niedopuszczalne jest, jako dzia³anie sprzeczne z podstawowymi zasadami dobrych obyczajów akademickich:
= organizowanie kierunków studiów lub specjalnoœci w innych uczelniach przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Rzeszowskiej jako podstawowym miejscu pracy, je¿eli Politechnika nie zawar³a z nimi
umowy patronackiej lub umowy o wspó³pracy,
= prowadzenie zajêæ dydaktycznych w innych szko³ach
wy¿szych na kierunkach studiów to¿samych z prowadzo-

nymi w macierzystej uczelni, je¿eli Politechnika nie zawar³a z nimi umowy patronackiej lub umowy o wspó³pracy,
= pe³nienie funkcji rektorów, prorektorów, dziekanów
i kierowników jednostek organizacyjnych w innych
szko³ach wy¿szych przez nauczycieli akademickich
pe³ni¹cych funkcje kierownicze w macierzystej uczelni.
Senat oczekuje unormowania przez pracowników swojego statusu wed³ug powy¿szych ustaleñ lub z³o¿enia na rêce
Rektora rezygnacji z pracy w Politechnice Rzeszowskiej.
Przewodnicz¹cy Senatu
Rektor
Prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski

PERSONALIA
DOKTORATY
Mgr in¿. Krzysztof Mleczko, wyk³adowca w Katedrze
Podstaw Elektroniki na Wydziale Elektrotechniki i Informat yki, uzyska³ stopie ñ
naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny
naukowej elektrotechnika, nadany przez Radê Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 15 paŸdziernika 2003 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Identyfikacja przejœcia metal-izolator w rezystorach grubowarstwowych RuO2+szk³o.
Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Andrzej Kolek, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê
doktorsk¹ recenzowali dr hab. in¿. Jacek Kluska, profesor
Politechniki Rzeszowskiej, i dr hab. in¿. Konrad Skowronek,
profesor Politechniki Poznañskiej.
Mgr in¿. Jolanta Warcho³, pracownik techniczny w Katedrze Oczyszczania i Ochrony Wód na Wydziale Budow-

nictwa i In¿ynierii Œrodowiska,
uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
in¿ynieria œrodowiska, nadany
przez Radê Naukow¹ Instytutu
In¿ynierii Ochrony Œrodowiska Politechniki Wroc³awskiej
w dniu 22 paŸdziernika 2003 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Zastosowanie klinoptylolitów
do usuwania metali ciê¿kich
z roztworów wodnych. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Roman Petrus, profesor Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr
hab. in¿. Wojciech Adamski z Politechniki Wroc³awskiej
i prof. dr hab. in¿. Roman Zarzycki z Politechniki £ódzkiej.
Rada Naukowa Instytutu wyró¿ni³a pracê doktorsk¹.
Mgr in¿. Piotr Bogusz, wyk³adowca w Katedrze Elektrodynamiki i Uk³adów Elektromaszynowych na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki, uzyska³ stopieñ naukowy
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doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
elektrotechnika, nadany przez
Radê Naukow¹ Instytutu Elektrotechniki w Warszawie
w dniu 23 paŸdziernika 2003 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Silnik reluktancyjny prze³¹czalny sterowany z procesora sygna³owego. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³
prof. dr hab. in¿. Marian
P. KaŸmierkowski z Politechniki Warszawskiej. Rozprawê
doktorsk¹ recenzowali dr hab. in¿. Ryszard Zapaœnik, profesor Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, i dr hab. in¿.
Krzysztof Zawirski, profesor Politechniki Poznañskiej.
Mgr in¿. Grzegorz Ha³daœ, asystent w Katedrze Podstaw Elektroniki na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki,
uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej elektronika, nadany przez Radê
Naukow¹ Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie
w dniu 7 listopada 2003 r. Temat rozprawy doktorskiej: Wyznaczenie kwantowej konduktancji próbki mezoskopowej
metod¹ energii w³asnej. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Andrzej Kolek, profesor Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab.
Maciej Bugajski z Instytutu Technologii Elektronowej
w Warszawie i prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz z Politechniki Rzeszowskiej. Rada Naukowa Instytutu wyró¿ni³a pracê
doktorsk¹.
Mgr in¿. Pawe³ Litwin,
asystent w Zak³adzie Informatyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscypliny naukowej mechanika, nadany przez Radê Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 12 listopada 2003 r. Temat rozprawy doktorskiej: Wyznaczanie podstawowych
parametrów procesu giêcia
otwartych i zamkniêtych profili konstrukcyjnych. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. Feliks
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Stachowicz z Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê
doktorsk¹ recenzowali: prof. dr hab. in¿. Kazimierz Œwi¹tkowski, profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, prof. ing. Emil Spišák, CSc. z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (S³owacja) i dr hab. in¿. Romana
Ewa Œliwa, profesor Politechniki Rzeszowskiej.
Mgr in¿. Maciej Trojnacki, asystent w Katedrze Mechaniki Stosowanej i Robotyki na
Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny
naukowej budowa i eksploatacja maszyn, nadany przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w dniu 12 listopada
2003 r. Temat rozprawy doktorskiej: Sterowanie ruchem
nad¹¿nym mobilnego robota
ko³owego z zastosowaniem sieci neuronowych. Promotorem w przewodzie doktorskim by³
dr hab. in¿. Zenon Hendzel, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. in¿.
Zenon Jêdrzykiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie i dr hab. in¿. Wies³aw ¯ylski, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rada Wydzia³u wyró¿ni³a pracê doktorsk¹.
Mgr in¿. Roman Bochenek, asystent w Zak³adzie In¿ynierii i Sterowania Procesami Chemicznymi na Wydziale Chemicznym, uzyska³
stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscypliny naukowej in¿ynieria chemiczna, nadany przez Radê
Naukow¹ Instytutu In¿ynierii
Chemicznej i Urz¹dzeñ Cieplnych Politechniki Wroc³awskiej w dniu 17 listopada
2003 r. Temat rozprawy doktorskiej: Optymalna modyfikacja sieci wymienników ciep³a
przy zastosowaniu algorytmów genetycznych. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Jacek Je¿owski,
profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali doc. dr hab. in¿. Jan Dudczak z Politechniki Szczeciñskiej i prof. dr hab. in¿. Antoni Kozio³ z Politechniki
Wroc³awskiej.
Mgr in¿. Lidia Zapa³a, asystentka w Katedrze Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Chemicznym,
uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk chemicznych z zakresu dyscypliny naukowej technologia chemiczna, nadany
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przez Radê Wydzia³u Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej w dniu 19 listopada
2003 r. Temat rozprawy doktorskiej: Badania podzia³u pochodnych kwasu benzoesowego w uk³adach dwufazowych.
Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ dr hab. in¿. Jan
Kalembkiewicz, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali
prof. dr hab. Zbigniew Hubicki
z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie i prof. dr hab. Beniamin Lenarcik
z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Rada Wydzia³u wyró¿ni³a pracê doktorsk¹.
Mgr Adam Laska, asystent
w Zak³adzie Edukacji Ustawicznej na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu dyscypliny naukowej historia, nadany
przez Radê Wydzia³u Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu
11 grudnia 2003 r. Temat rozprawy doktorskiej: Narodowa
Partia Robotnicza 1920-1937.
Studia z dziejów ruchów spo³ecznych w II Rzeczypospolitej. Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ prof. dr hab. Andrzej Andrusiewicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof. dr hab. W³odzimierz Bonusiak, profesor zwyczajny
Uniwersytetu Rzeszowskiego, i prof. dr hab. Micha³ Œliwa,
profesor zwyczajny Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Mgr Jan Mamczur, asystent w Katedrze Fizyki, uzyska³ stopieñ naukowy doktora
nauk fizycznych, nadany przez
Radê Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 11
grudnia 2003 r. Temat rozprawy doktorskiej: Warunki numerycznej i optycznej realizacji rozwi¹zania odwrotnego
problemu koherentnej i niekoherentnej propagacji obrazów.
Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ dr hab. Marek Matczak, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof.
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dr hab. Marian Wabia z Politechniki Szczeciñskiej i dr hab.
Igor Tralle, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Mgr in¿. Mariusz Korkosz, wyk³adowca w Katedrze
Elektrodynamiki i Uk³adów
Elektromaszynowych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej elektrotechnika, nadany przez Radê Wydzia³u
Elektrycznego Politechniki
Œl¹skiej w Gliwicach w dniu
16 grudnia 2003 r. Temat rozprawy doktorskiej: Praca silnikowo-generatorowa prze³¹czalnej maszyny reluktancyjnej.
Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Eugeniusz Ka³u¿a, profesor Politechniki Œl¹skiej. Rozprawê
doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab. in¿. Tadeusz Glinka
z Politechniki Œl¹skiej i dr hab. in¿. Adam S. Jagie³³o, profesor Politechniki Krakowskiej.
Mgr in¿. Dorota Naróg,
asystentka w Zak³adzie Chemii
Fizycznej na Wydziale Chemicznym, uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk chemicznych z zakresu dyscypliny
naukowej technologia chemiczna, nadany przez Radê Wydzia³u Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej w dniu 17
grudnia 2003 r. Temat rozprawy doktorskiej: Katalizowana
kompleksami metali przejœciowych aktywacja tlenu cz¹steczkowego w reakcjach utleniania wybranych zwi¹zków
organicznych. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr
hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab.
Henryk Scholl z Uniwersytetu
£ódzkiego, prof. dr hab. Piotr
Sobota z Uniwersytetu Wroc³awskiego i dr hab. Maria Kopacz, profesor Politechniki
Rzeszowskiej.
Mgr in¿. Grzegorz Lew,
asystent w Zak³adzie Finansów
i Bankowoœci na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu, uzyska³ stopieñ naukowy doktora
nauk ekonomicznych z zakresu
dyscypliny naukowej ekono-

,
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mia, nadany przez Radê Wydzia³u Zarz¹dzania i Informatyki
Akademii Ekonomicznej we Wroc³awie w dniu 18 grudnia
2003 r. Temat rozprawy doktorskiej: "Rachunek odpowiedzialnoœci w controllingu przedsiêbiorstw handlowych".
Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. zw. dr hab.
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Edward Nowak z Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu.
Rozprawê doktorsk¹ recenzowali dr hab. Ksenia Czubakowska, profesor Uniwersytetu Szczeciñskiego, i dr hab. Andrzej Kardasz, profesor Akademii Ekonomicznej we
Wroc³awiu.

PROFESURY UCZELNIANE
JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej prof. dr. hab. Sergiya Kryvyy'ego w Zak³adzie Systemów Rozproszonych na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki z dniem 1 listopada 2003 r. na okres 5 lat.

Bronis³aw Œwider

Nowy symulator lotu w OKL
12 grudnia 2003 r. inspektorzy
Urzêdu Lotnictwa Cywilnego zakoñczyli audyt certyfikacyjny nowego symulatora lotu typu FNPT II MCC
w Oœrodku Kszta³cenia Lotniczego
PRz. Urz¹dzenie zakupiono w procedurze przetargowej. Producentem jest
francuska firma ALSIM, maj¹ca na
swoim koncie instalacje wielu tego
typu urz¹dzeñ w Europie. Jest to pierwszy w Polsce symulator spe³niaj¹cy europejskie wymagania jakoœciowe
JAR-STD 3A i prezentuj¹cy najnowszy
stan techniki w dziedzinie symulacji
lotu. Dziêki bêd¹cym do dyspozycji
modelom aerodynamicznym samolotów jednosilnikowego TB-20 "Trinidad", dwusilnikowego M-20 "Mewa"
oraz turboœmig³owego Beech B-200
pos³u¿y do wstêpnego szkolenia pilotów w lotach wg wskazañ przyrz¹dów,
do szkolenia zaawansowanego w lotach
IFR oraz szkolenia za³óg wieloosobowych. Dziêki zastosowaniu tego symulatora w procesie kszta³cenia studenci
specjalizacji pilota¿owej bêd¹ mogli
bezpoœrednio po ukoñczeniu studiów
staraæ siê o licencjê pilota liniowego
typu "frozen" ATPL. Baza danych na-

We wnêtrzu symulatora.
Fot. M. Misiakiewicz

wigacyjnych pozwala wykonywaæ loty
na dowolnych lotniskach i trasach europejskich, a cylindryczny (210 stopni)
system wizualizacji, pomimo ¿e symulator na sta³e jest przymocowany do
pod³o¿a, daje wyraŸne wra¿enie ruchu

samolotu osobom znajduj¹cym siê
w kabinie za³ogi. Obecnie trwa szkolenie instruktorów OKL; szkolenie studentów rozpocznie siê od lutego br.
Jerzy Kluczniak
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Profesorowie Politechniki Rzeszowskiej
w KOMITETACH NAUKOWYCH PAN
czajny PRz, kierownik Zak³adu In¿ynierii i Sterowania
Procesami Chemicznymi na Wydziale Chemicznym
- KOMITET IN¯YNIERII L¥DOWEJ I WODNEJ - dr
hab. in¿. Szczepan Woliñski, profesor nadzwyczajny
PRz, kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych na
Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
- KOMITET NAUKI O MATERIA£ACH - prof. dr hab.
in¿. Jan Sieniawski, profesor zwyczajny PRz, kierownik Katedry Materia³oznawstwa na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa.

Cz³onkostwo w komitetach naukowych Polskiej Akademii Nauk jest ograniczone kadencjami 4-letnimi i nastêpuje
drog¹ wyboru w œrodowisku. Przedstawiamy profesorów naszej uczelni, którzy zostali wybrani do komitetów naukowych PAN na bie¿¹c¹ kadencjê obejmuj¹c¹ lata 2003-2006.
u

Wydzia³ III Nauk Matematycznych, Fizycznych
i Chemicznych
- KOMITET CHEMII - dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak,
profesor nadzwyczajny PRz, kierownik Zak³adu Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym.

u

Wydzia³ IV Nauk Technicznych
- KOMITET AUTOMATYKI I ROBOTYKI - prof. dr
hab. in¿. Leszek Trybus, profesor zwyczajny PRz, kierownik Katedry Informatyki i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
- KOMITET BUDOWY MASZYN - prof. zw. dr in¿. dr
h.c. Kazimierz E. Oczoœ, profesor zwyczajny PRz, kierownik Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
- KOMITET IN¯YNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ - dr hab. in¿. Roman Petrus, profesor nadzwy-

u

Wydzia³ VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych
- KOMITET GEODEZJI - prof. dr hab. in¿. Roman Kadaj, profesor zwyczajny PRz, kierownik Katedry Geodezji im. Kaspra Weigla na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska
- KOMITET IN¯YNIERII ŒRODOWISKA - dr hab.
in¿. Janusz Rak, profesor nadzwyczajny PRz, kierownik Zak³adu Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania
Œcieków na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska oraz dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, profesor
nadzwyczajny PRz, kierownik Zak³adu In¿ynierii
i Chemii Œrodowiska na tym¿e Wydziale.
Bronis³aw Œwider

KRPUT
Uchwa³a nr 6/2002/2005
z dnia 25 paŸdziernika 2003 r.
w sprawie nadawania tytu³u zawodowego "in¿ynier"
Uwzglêdniaj¹c obecne i perspektywiczne potrzeby spo³eczeñstwa informacyjnego oraz podkreœlaj¹c znaczenie
techniki i wykszta³cenia technicznego
w rozwoju cywilizacji, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dobrze przygotowany in¿ynier
powinien przede wszystkim:
8 posiadaæ solidne przygotowanie
z przedmiotów
podstawowych
i technicznych,
8 posiadaæ umiejêtnoœæ sprawnego
pos³ugiwania siê rysunkiem jako
podstawow¹ form¹ komunikowania
siê in¿ynierów,
8 posiadaæ umiejêtnoœæ projektowania
w wybranym obszarze wiedzy tech-

nicznej; projektowanie jest podstawow¹ form¹ pracy in¿yniera,
8 posiadaæ umiejêtnoœæ pomiarów
podstawowych wielkoœci fizycznych
i geometrycznych,
8 posiadaæ niezbêdne umiejêtnoœci
manualne dla sprawnego pos³ugiwania siê narzêdziami,
8 posiadaæ umiejêtnoœæ korzystania
z nowoczesnych œrodków gromadzenia i przetwarzania informacji oraz
komputerowych narzêdzi w zakresie
grafiki in¿ynierskiej,
8 wykazaæ siê znajomoœci¹ co najmniej jednego jêzyka obcego,

8 posiadaæ

wiedzê umo¿liwiaj¹c¹
w³aœciw¹ ocenê spo³ecznych, etycznych, psychologicznych i innych
skutków swojej dzia³alnoœci in¿ynierskiej.
Maj¹c na wzglêdzie szacunek, jakim w historii gospodarczej Polski cieszy³ siê tytu³ zawodowy "in¿ynier",
powodowani trosk¹ o jakoœæ wiedzy
i umiejêtnoœci absolwentów studiów in¿ynierskich, Rektorzy zrzeszeni
w Konferencji Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych uchwalaj¹:
1. Istnieje potrzeba modyfikacji
standardów nauczania dla studiów in¿ynierskich.

,
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2. Treœci zawarte w Uchwale 356/96
RGSzW powinny uzyskaæ rangê
Zarz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
3. Tytu³ zawodowy "in¿ynier" powinny nadawaæ tylko te uczelnie, które
posiadaj¹ odpowiednie zaplecze technologiczne. Zaplecze to powinno byæ
zdefiniowane w standardach nauczania
dla danego kierunku.
4. Istnieje potrzeba bli¿szego okreœlenia pojêcia "przedmiot techniczny".
5. PKA powinna zwróciæ szczególn¹ uwagê na jakoœæ kszta³cenia na
studiach in¿ynierskich.
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6. W standardach kszta³cenia minimalny wymiar i charakter zajêæ laboratoryjnych powinny byæ okreœlone
w grupie przedmiotów kierunkowych,
a nie jak dotychczas tylko w dodatkowych zaleceniach wraz z æwiczeniami
i projektowaniem. Struktura programu
powinna uwzglêdniaæ zalecenia FEANI.
7. Wykszta³cony in¿ynier powinien
posiadaæ nie tylko niezbêdn¹ wiedzê,
ale tak¿e umiejêtnoœci.
W elastycznym systemie studiów
jest to wykszta³cenie ukierunkowane na
praktykê produkcyjn¹. Nadawanie tego

tytu³u bez zagwarantowania odpowiedniej liczby zajêæ laboratoryjnych
powinno byæ niedopuszczalne.
8. MENiS powinno w sposób szczególny nadzorowaæ uczelnie nadaj¹ce
tytu³ zawodowy "in¿ynier"; tryb nadzoru i ewentualne cofniêcie uprawnieñ s¹
w aktualnym stanie prawnym jedyn¹
prawn¹ form¹ ochrony tego tytu³u. Nale¿y rozwa¿yæ prawne aspekty bardziej
skutecznej formy ochrony tego tytu³u.
Przewodnicz¹cyKonferencji
Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych
prof. dr hab. Jerzy Dembczyñski

Nagrody Ministra
Minister Edukacji Narodowej i Sportu przyzna³a nauczycielom akademickim nagrody za osi¹gniêcia uzyskane
w 2002 r.
Nagrody indywidualne otrzymali:
= Dr in¿. Dorota Kijowska, asystentka w Zak³adzie Chemii
Organicznej na Wydziale Chemicznym, za wyró¿nion¹
pracê doktorsk¹.
= Dr in¿. El¿bieta Machowska-Podsiad³o, adiunkt w Katedrze Podstaw Elektroniki na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki, za wyró¿nion¹ pracê doktorsk¹.
= Dr in¿. Joanna Marnik, adiunkt w Katedrze Informatyki
i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki,
za wyró¿nion¹ pracê doktorsk¹.

=

Dr in¿. Bartosz Miller, adiunkt w Katedrze Mechaniki
Konstrukcji na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, za wyró¿nion¹ pracê doktorsk¹.
Nagrodê zespo³ow¹ otrzymali:
= dr hab. Zenon Hendzel, prof. nadzw. PRz w Katedrze Mechaniki Stosowanej i Robotyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa,
= dr hab. in¿. Wies³aw ¯ylski, prof. nadzw. PRz w tej¿e Katedrze,
= dr in¿. Mariusz J. Giergiel z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
za wspó³autorstwo monografii pt. "Modelowanie i sterowanie mobilnych robotów ko³owych" opublikowanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bronis³aw Œwider

Porozumienie z Policj¹
25 listopada 2003 r. zawarte zosta³o
ju¿ po raz trzeci porozumienie z Policj¹
w sprawie wspó³pracy z zakresu przeciwdzia³ania narkomanii na terenie
uczelni oraz ochrony osób i mienia Politechniki Rzeszowskiej. Sygnatariuszami porozumienia s¹: Politechnika
Rzeszowska, Podkarpacka Komenda
Wojewódzka Policji i Komenda Miejska Policji w Rzeszowie w uzgodnieniu
z Samorz¹dem Studentów PRz.
Pierwsze, zawarte 8 maja 2002 r. porozumienie dotyczy³o przeciwdzia³ania
narkomanii na terenie uczelni. Od grud-

nia 2002 r. porozumienie to zosta³o rozszerzone o ochronê osób i mienia.
W praktyce oznacza to, ¿e policjanci
bez uprzedzenia Rektora wchodziæ
bêd¹ na teren uczelni i do jej obiektów
w sytuacji uzasadnionego podejrzenia,
¿e na terenie Politechniki Rzeszowskiej
przebywa osoba posiadaj¹ca narkotyki,
handluje nimi, udostêpnia je innym
osobom b¹dŸ nak³ania do ich u¿ycia.
Podobnie w razie stwierdzenia, ¿e prowadzona jest produkcja narkotyków
lub znajduj¹ siê przystosowane do ich
produkcji przyrz¹dy, a tak¿e, gdy znaj-

duj¹ siê substancje, które mog¹ byæ
podstaw¹ do wytworzenia z nich narkotyku.
Zawarte porozumienie w ¿aden sposób nie ogranicza swobody i wolnoœci
naszych studentów, przeciwnie, ma ich
chroniæ w okresie trwania porozumienia zawartego do dnia 30 listopada
2005 r.
Jednym z postanowieñ porozumienia jest ustalenie, i¿ w ramach dzia³añ
prewencyjnych Wydzia³ Prewencji
KWP w Rzeszowie nawi¹¿e œcis³¹
wspó³pracê z Samorz¹dem Studentów
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Podpisane egzemplarze porozumienia wymieniaj¹ nadinsp. J. Jedynak, Podkarpacki Komendant Wojew. Policji, i JM Rektor prof. T. Markowski. Z lewej R. Prus,
przewodnicz¹cy Samorz¹du Studentów PRz, z prawej m³. insp. S. Zawiœlak, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie.
Fot. M. Misiakiewicz

Politechniki Rzeszowskiej, kierownictwem osiedla studenckiego i s³u¿bami
ochrony uczelni w zakresie objêtym porozumieniem. Komendant Miejski zaœ
kierowaæ bêdzie, w miarê potrzeb, prewencyjne zmotoryzowane patrole poli-

cyjne poruszaj¹ce siê po drogach publicznych osiedla studenckiego.
Wspólne dzia³anie w³adz uczelni
z policj¹ na rzecz ochrony m³odzie¿y
studiuj¹cej przed tego rodzaju zagro¿eniem jest niezwykle cennym i po¿yte-

cznym spo³ecznie przedsiêwziêciem.
Mówi³ o tym rektor prof. Tadeusz Markowski, wyra¿aj¹c zadowolenie z dotychczasowej wspó³pracy. Doœwiadczenia ostatnich lat, kiedy obowi¹zuj¹
wzajemne porozumienia, wskazuj¹ na
skutecznoœæ podjêtych dzia³añ.
Podobn¹ opiniê wyrazi³ Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji
nadinsp. Józef Jedynak, przywo³uj¹c
informacje nt. wszechobecnoœci narkotyków, w tym tak¿e w œrodowisku akademickim. Z rozpoznania policyjnego
wynika bowiem, ¿e nie ma ju¿ wolnych
od narkotyków obszarów ¿ycia spo³ecznego. Przysz³ej elity, któr¹ stanowi¹ studenci, nie jest w stanie ochroniæ
przed handlarzami "bia³¹ œmierci¹" nawet autonomia wy¿szej uczelni. Przyjête rozwi¹zania z zakresu zwalczania
narkomanii, zdaniem nadinsp. J. Jedynaka, mog¹ niew¹tpliwie s³u¿yæ jako
najlepszy przyk³ad wspó³pracy w³adz
akademickich z policj¹. Parafowane po
raz trzeci porozumienie to wyraz znakomitej formy kszta³towania m³odego
pokolenia opartej na etyce i szacunku
do prawa. Ide¹ policyjnej s³u¿by jest
przede wszystkim zapobiegaæ naruszeniom prawa, bo jest to najtañsza i najbardziej skuteczna forma zwalczania
zagra¿aj¹cej nam przestêpczoœci.
Marta Olejnik

Porozumienie w sprawie wspólnej organizacji
przysposobienia obronnego
W dniu 4 grudnia 2003 r. w sali Senatu naszej uczelni cztery szko³y wy¿sze z regionu Podkarpacia podpisa³y
porozumienie w sprawie wspólnej organizacji przysposobienia obronnego.
Porozumienie podpisali rektorzy:
4Politechniki Rzeszowskiej - prof.
dr hab. in¿. Tadeusz Markowski,
4Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. W³odzimierz Bonusiak,
4Wy¿szej Szko³y Administracji
i Zarz¹dzania w Przemyœlu - dr Jerzy Pos³uszny,

4Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania
w Rzeszowie - prof. dr hab. Stanis³aw Wydymus.
To pierwsze takie porozumienie
w Polsce. Realizacja wspólnych zamierzeñ to przede wszystkim na wysokim
poziomie organizacja zajêæ, ³atwy
przep³yw informacji, mo¿liwoœæ bezpoœredniej wspó³pracy ze studentami,
poœredni kontakt z Wojskowymi Komendami Uzupe³nieñ, mniejsze koszty
szkolenia. Przysposobienie obronne
bêdzie prowadzone dla studentów i studentek, którzy zaliczyli pierwszy rok
studiów wy¿szych zawodowych, jed-

nolitych studiów magisterskich lub
równorzêdnych. Mog¹ oni odbyæ na
swój wniosek przysposobienie obronne
w pierwszym semestrze drugiego roku
studiów zawodowych lub drugim semestrze drugiego roku jednolitych
studiów magisterskich lub równorzêdnych. Przysposobienie obronne
jest nieobowi¹zkowym przedmiotem
nauki, objêtym planem studiów, prowadzonym w systemie konsultacji i samokszta³cenia. Zajêcia w postaci co
najmniej dwóch godzin konsultacji
w semestrze odbywaæ siê bêd¹ na terenie Politechniki. Przysposobienie ob-

,
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ronne koñczy siê egzaminem w postaci
testu. Egzamin koñcowy z przysposobienia obronnego przeprowadza komisja powo³ana przez rektora.
Niezbêdn¹ pomoc¹ dydaktyczn¹
w procesie przygotowania siê studentów do egzaminu koñcowego jest podrêcznik "Obrona Narodowa w tworzeniu bezpieczeñstwa III RP" wydany
przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Wnioski o zakwalifikowanie do realizacji szkolenia obronnego studenci
mogli sk³adaæ do 20 listopada 2003 r.
Zg³osi³o siê 500 studentów i 75 studentek.
Uroczystoœci podpisania porozumienia towarzyszyli zaproszeni goœcie,
m.in. Szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Rzeszowie gen. bryg.
Fryderyk Czekaj, wiceprezydent Rze-
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Od lewej: dr K. Kaszuba (WSZ w Rzeszowie), dr J. Pos³uszny (WSAiZ w Przemyœlu), JM Rektor PRz prof. T. Markowski, gen. bryg. F. Czekaj, prof. W. Bonusiak (URz).
Fot. M. Misiakiewicz

szowa Ryszard Winiarski, wojskowy
komendant uzupe³nieñ w Rzeszowie

pp³k mgr in¿. Wojciech Szyndlar,
prorektorzy i dziekani wydzia³ów PRz.
Jan Wojtyna

A
ATC
TC

TELEWIZJA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
Politechnika Rzeszowska jest drug¹
uczelni¹ w Polsce, która mo¿e siê pochwaliæ istniej¹c¹ w miasteczku studenckim telewizj¹ akademick¹.
Pomys³ na powstanie telewizji kablowej zrodzi³ siê trzy lata temu, kiedy to
grupa studentów stara³a siê o pomieszczenie studyjne, okablowanie miasteczka, kamerê oraz sprzêt umo¿liwiaj¹cy realizacjê programów. Przez ten
d³ugi czas studenci dok³adali wszelkich
starañ, aby ich pomys³ doszed³ do skutku. Uda³o siê pokonaæ liczne problemy
formalnoprawne i organizacyjne, dziêki czemu teraz nasz program mo¿e
ogl¹daæ blisko dwa tysi¹ce ¿aków.
Obecnie studio telewizyjne mieœci
siê w DS "Akapit". Na razie dysponujemy jedn¹ kamer¹, jednym komputerem,
który s³u¿y zarówno do monta¿u, jak
i emisji. Emisja odbywa siê drog¹ cyfrow¹, wszystkie emitowane programy

s¹ archiwizowane na UHS. Ogl¹daæ nas
mo¿na na kanale 50. pod nazw¹ Akademicka Telewizja Centrum Politechniki
Rzeszowskiej.
Nasz program jest adresowany zarówno do studentów, jak i pracowników Politechniki Rzeszowskiej.
Pomimo braków technicznych staramy
siê byæ zawsze tam, gdzie dzieje siê coœ
ciekawego, i uczestniczyæ w ¿yciu
uczelni. Emitujemy najwa¿niejsze wydarzenia, jak inauguracja roku akademickiego, doktorat honoris causa,
wrêczanie nagród rektorskich, konferencje kó³ naukowych itp. Realizujemy
programy edukacyjne, kulturowo-rozrywkowe, informacyjne oraz reporterskie dotycz¹ce ¿ycia akademickiego.
Przygotowujemy materia³y nie tylko do emisji. Zrealizowaliœmy materia³
instrukta¿owy pokazuj¹cy zasady korzystania z biblioteki i czytelni Po-

litechniki Rzeszowskiej, a obecnie pracujemy nad okolicznoœciow¹ p³yt¹ CD
ze spotkania prorektorów wy¿szych
uczelni technicznych, które odby³o siê
w paŸdzierniku 2003 r. w naszej uczelni. W planach mamy równie¿ przygotowanie kolejnej p³yty CD na potrzeby
w³adz Politechniki z najwa¿niejszymi
wydarzeniami 2003 r.
Cieszy nas to, ¿e od 20 listopada
2003 r. ruszy³ remont pomieszczeñ studyjnych w DS "Promieñ", które przekaza³o nam Akademickie Radio Centrum
- dziêki czemu po nowym roku bêdziemy mieli do dyspozycji dwa pomieszczenia. Jedno z nich bêdzie studiem
nagrañ, natomiast drugie studiem monta¿owo-emisyjnym.
Aby nasza praca by³a bardziej wydajna i zdecydowanie szybsza, a zarazem bardziej przyjemna - studio
musimy jeszcze znacz¹co doposa¿yæ.

14

GAZETA POLITECHNIKI
Chc¹c realizowaæ w miarê profesjonalne programy, potrzebujemy jeszcze
sporo urz¹dzeñ, jak choæby mikser wideo, mikser audio, jeszcze co najmniej
jedn¹ kamerê, trzy dobrej klasy komputery, kilka mikroportów ... Potrzeby s¹
du¿e, ale mamy nadziejê, ¿e dziêki
wsparciu w³adz uczelni i sponsorom
uda nam siê skompletowaæ dobry
sprzêt.
Dziêki istnieniu Akademickiej Telewizji Centrum studenci Politechniki
Rzeszowskiej mog¹ doskonaliæ swoje
umiejêtnoœci dziennikarskie i techniczne, które pozwol¹ im zdobyæ doœwiadczenie oraz zrealizowaæ swoje marzenia.

Sabina M¹czka (redaktor programowy) i Stanis³aw Jêdrzejewski (szef techniczny)
w trakcie rejestracji programu telewizyjnego w miasteczku.

Sabina M¹czka

Fot. w³asna

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

SAKON 2003

W dniach 24-27 wrzeœnia 2003 r.
odby³a siê XIV Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa SAKON 2003 nt.
"Metody obliczeniowe i badawcze
w rozwoju pojazdów samochodowych
i maszyn roboczych samojezdnych.
Zarz¹dzanie i marketing w motoryzacji". Pocz¹wszy od 1990 r. konferencja
jest organizowana cyklicznie przez
Zak³ad Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych Politechniki
Rzeszowskiej we wspó³pracy z Narodowym Uniwersytetem Transportu
w Kijowie oraz Akademi¹ Transportu
Ukrainy - Zachodnim Centrum we
Lwowie.
Obrady Konferencji odby³y siê
w p r zep i ê k n e j scenerii zamku
w Przec³awiu k. Mielca. Uczestniczyli
w niej naukowcy i praktycy z kraju
i z Ukrainy o motoryzacyjnym profilu
zainteresowañ. W czasie dwudniowych

Otwarcie konferencji przez przewodnicz¹cego Komitetu Naukowego i Organizacyjnego prof. PRz Kazimierza Lejdê (od lewej W³odzimierz Kozub - dyrektor ds. finansowo-ekonomicznych Wytwórni Silników "PZL-Mielec", Janusz M¹dry prezes Zarz¹du Wytwórni Silników "PZL-Mielec").
Fot. M. Œmieszek

,
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obrad wyg³oszono 38 referatów dotycz¹cych zagadnieñ zarówno teoretycznych, jak i eksperymentalnych realizowanych w tych oœrodkach. Przebieg
konferencji potwierdzi³ potrzebê jej organizacji ze wzglêdu na wymianê myœli
naukowej i zapoznanie siê z praktycznymi rozwi¹zaniami stosowanymi
w obu krajach. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e w ramach Euroregionu Karpackiego istniej¹ jeszcze niewykorzystane mo¿liwoœci rozszerzenia
wspó³pracy i wymiany naukowej.
Przedstawiciele strony ukraiñskiej
apelowali w swoich wypowiedziach
o nawi¹zanie œciœlejszych kontaktów
naukowych i gospodarczych odnoœnie
do bran¿y motoryzacyjnej (dot. to
g³ównie silników wysokoprê¿nych
i autobusów) oraz zasilania gazowego.

Podkreœlono, ¿e organizowanie konferencji o takiej formule znakomicie tê
formê kontaktów u³atwia. Wspólnie
uœciœlono równie¿ wybrane zagadnienia transportu na konferencjê SAKON'04, które bêd¹ prezentowane jako
referaty zamówione o œciœle skonkretyzowanej tematyce.
Wymiernym dorobkiem materialnym s¹ wydane materia³y konferencyjne zawieraj¹ce 51 artyku³ów, które
dotycz¹ ciekawych prac o charakterze
obliczeniowym oraz realizowanych badañ podstawowych i rozwojowych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e szczególny nacisk
zosta³ po³o¿ony na poziom referatów,
które by³y recenzowane przez cz³onków Komitetu Naukowego. Dla mened¿erów przemys³u i przedstawicieli
biznesu, którzy brali udzia³ w konferen-
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cji, interesuj¹cym doœwiadczeniem
by³a sesja poœwiêcona zagadnieniom
zarz¹dzania i marketingu w motoryzacji. Wyra¿ali nadziejê, ¿e ta problematyka bêdzie kontynuowana podczas
nastêpnych konferencji.
Organizatorzy konferencji pragn¹
podziêkowaæ za jej dofinansowanie
Komitetowi Badañ Naukowych oraz
pozosta³ym sponsorom, w tym szczególnie Wytwórni Silników "PZL-Mielec" Spó³ce z o.o. oraz Przedsiêbiorstwu Komunikacji Samochodowej
w Rzeszowie SA. Udzielona pomoc finansowa pozwoli³a w znacznym zakresie pokryæ koszty organizacyjne
i wydanie materia³ów konferencyjnych.
Kazimierz Lejda

Konferencja

40-lecie organizacji konferencji

PRZEP£YWOWE MASZYNY WIRNIKOWE
w Rzeszowie

Teren po³udniowo-wschodniej Polski, stanowi¹cy obecnie województwo
podkarpackie, sta³ siê w okresie powojennym "zag³êbiem" lotniczym, skupiaj¹c niemal po³owê krajowego
przemys³u lotniczego. Przemys³ ten zawsze wykazywa³ du¿e zainteresowanie
problematyk¹ przep³ywowych maszyn
wirnikowych, w tym g³ównie turbin
i sprê¿arek.
We wrzeœniu 1963 r., z inicjatywy
ówczesnego
przewodnicz¹cego
Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego
SIMP w Rzeszowie mgr. in¿. Kazimierza E. Oczosia, zorganizowano konferencjê na temat przep³ywowych
maszyn wirnikowych, akcentuj¹c przede wszystkim techniki ich wytwarza-

nia. Du¿y oddŸwiêk, z jakim ta impreza
spotka³a siê w œrodowisku naukowym
i przemys³owym, spowodowa³, ¿e przekszta³ci³a siê ona nastêpnie w cyklicznie (co 5 lat) organizowane ogólnopolskie forum prezentacji dokonañ
i wymiany doœwiadczeñ z zakresu konstrukcji, technologii i eksploatacji ró¿nego rodzaju przep³ywowych maszyn
wirnikowych, a wiêc turbin gazowych,
parowych i wodnych, sprê¿arek, wentylatorów, dmuchaw, pomp itp. W poszczególnych konferencjach czynnie
uczestniczy³o równie¿ wielu goœci zagranicznych.
Zorganizowana po 40 latach
w dniach 16-18 paŸdziernika 2003 r.
kolejna IX Miêdzynarodowa Konferen-

cja "Przep³ywowe maszyny wirnikowe" w Rzeszowie i Myczkowcach
skupi³a tradycyjnie przedstawicieli
oœrodków naukowych, którzy w wiêkszoœci prezentowali równie¿ na poprzednich konferencjach swoje osi¹gniêcia
z tego obszaru tematycznego:
= oœrodek warszawski reprezentowany przez Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
(prof. dr hab. in¿. Andrzej Miller,
prof. dr hab. in¿. Waldemar Jêdral,
dr hab. in¿. Krzysztof Badyda, prof.
PW, dr in¿. Krzysztof Karaœkiewicz), Instytut Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej (prof. dr
hab. in¿. Jerzy Kozak, prof. dr hab.
in¿. Bogdan Nowicki, dr hab. in¿.
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=

=

=

=

=

Lucjan D¹browski, prof. PW, dr
hab. in¿. Mieczys³aw Marciniak,
prof. PW) oraz Instytut Techniki Lotniczej Wojskowej Akademii Technicznej (prof. dr hab. in¿. Zbigniew
D¿ygad³o, prof. dr hab. in¿. Idzi Nowotarski),
oœrodek œl¹ski reprezentowany
przez Instytut Maszyn i Urz¹dzeñ
En er g et y c z n y c h P olitechniki
Œl¹skiej w Gliwicach (dr hab. in¿.
Stanis³aw Witkowski, prof. PŒl, dr
in¿. Marek Kurowicz, dr in¿. Henryk £ukowicz, dr in¿. Andrzej Korczak, dr in¿. Jan Rduch, dr in¿. Jerzy
Rokita, dr hab. in¿. Andrzej Rusin,
prof. PŒl, dr in¿. Andrzej Wilk),
oœrodek ³ódzki reprezentowany
przez Instytut Maszyn Przep³ywowych Politechniki £ódzkiej (dr hab.
in¿. Dorota Kazanecka, dr hab. in¿.
Zbigniew Kazanecki, prof. P£, dr
hab. in¿. W³odzimierz Wawszczak,
dr in¿. Ryszard Chodkiewicz, dr in¿.
Tomasz Lech),
oœrodek poznañski reprezentowany przez Katedrê Techniki Cieplnej
Politechniki Poznañskiej (prof. dr
hab. in¿. Janusz Walczak, dr in¿.
Marek Grudziñski, mgr in¿. Leszek
Cichoñ, in¿. Maria Haberko) oraz
Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznañskiej (dr hab. in¿.
Wac³aw Szyc, dr hab. in¿. Jerzy
Zielnica, dr in¿. Piotr Wasilewicz),
oœrodek gdañski reprezentowany
przez Instytut Maszyn Przep³ywowych PAN (prof. dr hab. in¿. Jan Kiciñski, dr hab. in¿. Romuald
Rz¹dkowski, dr hab. in¿. Piotr Doerffer),
oœrodek krakowski reprezentowany przez Katedrê Maszyn i Urz¹dzeñ Energetycznych Akademii
Górniczo-Hutniczej (prof. dr hab.
in¿. Stanis³aw Gumu³a, dr in¿. Stanis³aw Fortuna),
oœrodek rzeszowski reprezentowany przez Wydzia³ Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (prof. zw. dr in¿. Kazimierz E.

GAZETA POLITECHNIKI

Oczoœ, prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz, prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski, prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski, dr hab. in¿. Jan Burek, prof.
PRz, dr in¿. Remigiusz £abudzki,
dr in¿. Mariusz Szewczyk, dr in¿.
Piotr Wygonik, dr in¿. Ma³gorzata
Wierzbiñska, dr in¿. Joanna Wilk,
dr in¿. Franciszek Wolañczyk).
Prace prezentowali równie¿ przedstawiciele innych krajowych oœrodków
naukowych, w tym Politechniki Œwiêtokrzyskiej, Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Wy¿szej
Szko³y Oficerskiej Si³ Powietrznych
w Dêblinie i Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni.

Do uczestnictwa w ubieg³orocznej
IX Miêdzynarodowej Konferencji zostali zaproszeni pracownicy akademii
nauk w Moskwie i Kijowie, uczelni
technicznych z Ukrainy, Rosji, Niemiec, S³owacji, Czech i Wêgier oraz
przedsiêbiorstw z USA i Szwajcarii.
Uczestniczyli w niej czynnie przedstawiciele USA i Szwajcarii, a referaty nades³ali przedstawiciele Rosji, Ukrainy
i USA.

Godny szczególnego podkreœlenia
by³ czynny udzia³ w konferencji przedstawicieli przemys³u krajowego, w tym
firm WSK PZL-Rzeszów SA, H. Cegielski Poznañ SA, PZL-Hydral SA
Wroc³aw, ALSTOM Power Sp. z o.o.
Elbl¹g, Pafana SA Pabianice, SECO
TOOLS Poland czy JW 3823 Dêblin.
Ogó³em w konferencji uczestniczy³o 80 osób i zaprezentowano 58
opracowañ naukowych dotycz¹cych
zagadnieñ analityczno-konstrukcyjnych, badawczych, materia³owych, technologicznych i eksploatacyjnych
przep³ywowych maszyn wirnikowych.
Na sesji plenarnej w dniu 16 paŸdziernika 2003 r., której gospodarzem
by³a Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego PZL-Rzeszów SA, z udzia³em
prorektora Politechniki Rzeszowskiej
dr. hab. in¿. Leonarda Ziemiañskiego,
prof. PRz, g³ównym referentem by³ dr
Colin Osborne z firmy Concepts
NREC w Vermont (USA), który
wyg³osi³ referat pt. Wielodziedzinowa
optymalizacja maszyny wirnikowej na
przyk³adzie turbosprê¿arki.
Uczestnicy konferencji zwiedzili
nowe hale produkcyjne WSK PZL-Rzeszów SA, wyra¿aj¹c du¿e uznanie
dla tak dynamicznie rozwijaj¹cego siê
przedsiêbiorstwa, wchodz¹cego obecnie w sk³ad firmy Pratt and Whitney.
W dniach 17 i 18 paŸdziernika
2003 r.
konferencja obradowa³a
w Oœrodku Wczasowo-Hotelowym
"Energetyk" w Myczkowcach. Obradom w sekcjach tematycznych towarzyszy³a o¿ywiona dyskusja.
Materia³y konferencyjne zawieraj¹ce 61 opracowañ zosta³y wydane
w oddzielnym tomie. Kilkanaœcie artyku³ów zosta³o opublikowanych w nr.
10/2003 czasopisma "Mechanik"
i w nr. 3/2003 kwartalnika PAN
"Advances in Manufacturing Science
and Technology".

Kazimierz E. Oczoœ

,
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Seminarium

Problem odpadów komunalnych
Seminarium nt. „Zagospodarowanie
osadów œciekowych z oczyszczalni
typu Lemna” zosta³o zorganizowane
4 grudnia 2003 r. przez Zak³ad Oczyszczania i Ochrony Wód we wspó³pracy
z Katedr¹ Fizyki, reprezentowan¹ przez
dr. Tadeusza Jasiñskiego. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wojewódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, Zwi¹zku Komunalnego
„Wis³ok”, Zak³adu Miêsnego w Górnie, gminy Trzebownisko oraz pracownicy i studenci Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska. W przedmiotow¹ tematykê wprowadzi³ zebranych
dr hab. in¿. Witold Niemiec, prof. PRz,
a przeprowadzone badania i uzyskane
rezultaty zreferowa³a dr Justyna Zamorska. Przedstawiona zosta³a równie¿
ciekawa dokumentacja fotograficzna
i filmowa. Nakreœlono kierunki dalszych badañ, które bêd¹ prowadzone
we wspó³pracy z Uniwersytetem Rzeszowskim i Wojewódzkim Oœrodkiem
Doradztwa Rolniczego. Panie dr hab.
Janina Kaniuczak, prof. URz, i dr hab.
Joanna Kostecka, prof. URz, omówi³y
ewentualny wp³yw zdeponowanych
osadów na strukturê gleby oraz mo¿li-

Obrady seminarium otwiera dr hab. in¿. Witold Niemiec, prof. PRz.
Fot. M. Misiakiewicz

woœci zagospodarowania nieu¿ytków
przez uprawê roœlin energetycznych.
Po czêœci referatowej rozpoczê³a siê
ciekawa i konstruktywna dyskusja,
a zaproszeni goœcie podkreœlali celowoœæ organizowania podobnych spotkañ i bli¿szej wspó³pracy uczelni
z podmiotami gospodarczymi. Zwrócono m.in. uwagê na pilny do rozwi¹zania

problem, jakim jest sprawa odpadów
komunalnych i szczególnie niebezpiecznych, jak np. odpady rzeŸniane.
Wymiana pogl¹dów doprowadzi³a do
nawi¹zania znajomoœci i kontaktów,
które mog¹ zaowocowaæ w przysz³oœci
wieloletni¹ wspó³prac¹.
Jadwiga Kaleta

SEMINARIA WYDZIA£OWE
4 Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki na Wydziale

4 Mgr in¿. Andrzej Burghardt, asystent w Katedrze Mecha-

Budowy Maszyn i Lotnictwa zorganizowa³a w dniu 19 listopada 2003 r. otwarte seminarium naukowe, na którym
wyk³ad nt. "Kompleksowe projektowanie uk³adów przekszta³caj¹cych drgania" wyg³osi³ prof. dr hab. in¿. Andrzej Buchacz, profesor zwyczajny Politechniki Œl¹skiej
w Gliwicach.
4 Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki zorganizowa³a
w dniu 26 listopada 2003 r. otwarte seminarium naukowe,
na którym wyk³ad nt. "Wibroakustyka i jej zadania"
wyg³osi³ prof. zw. dr hab. in¿. dr h.c. Zbigniew Engel
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

niki Stosowanej i Robotyki oraz s³uchacz Studium Doktoranckiego Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa,
wyg³osi³ w dniu 26 listopada 2003 r. referat nt. "Neuronowa nawigacja mobilnych robotów ko³owych" na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.
4 Mgr in¿. Lucjan Dobrowolski z BBT Sp. z o.o. w Rzeszowie wyg³osi³ w dniu 28 listopada 2003 r. referat nt. "Zautomatyzowana technologia wyznaczania klasy czystoœci
cieczy roboczych stosowanych w eksploatacji maszyn
i urz¹dzeñ" na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa.
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4 Mgr in¿. Artur Jaworski, asystent w Zak³adzie Pojazdów

4

4

4

4

Samochodowych i Silników Spalinowych, wyg³osi³
w dniu 1 grudnia 2003 r. referat nt. "Wp³yw parametrów
wtrysku sekwencyjnego uk³adu zasilania ciek³ym LPG na
wybrane parametry u¿ytkowe silnika spalinowego" na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Dr Milena Spirkova z Institute of Macromolecular Chemistry, ASCR Prague (Republika Czeska) wyg³osi³a w dniu
3 grudnia 2003 r. referat nt. "Preparation and Characterization of Silica/Epoxy Coatings and Films" na seminarium Wydzia³u Chemicznego i Centrum COMODEC.
Mgr in¿. Renata Gruca-Rokosz, asystentka w Zak³adzie
In¿ynierii i Chemii Œrodowiska, wyg³osi³a w dniu 8 grudnia 2003 r. referat nt. "Badania procesu denitryfikacji
i dysymilacyjnej redukcji azotanów do NH4+ w osadach
dennych zbiorników zaporowych" na seminarium Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska.
Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki zorganizowa³a
w dniu 10 grudnia 2003 r. otwarte seminarium naukowe,
na którym wyk³ad nt. "Analiza systemowa urz¹dzeñ mechatronicznych" wyg³osi³ dr hab. in¿. Marek Gawrysiak,
profesor nadzwyczajny Politechniki Bia³ostockiej.
Dr hab. in¿. Miros³aw Œmieszek, profesor nadzwyczajny
PRz w Zak³adzie Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych, wyg³osi³ w dniu 17 grudnia 2003 r. wyk³ad

nt. "Mechatronika w samochodach" na otwartym seminarium naukowym Katedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki.
4 Mgr in¿. Marek Go³êbiowski, asystent w Zak³adzie Podstaw Elektrotechniki i Informatyki, wyg³osi³ w dniu 17
grudnia 2003 r. referat nt. "Wp³yw indukcyjnoœci rozproszenia autotransformatorów zasilaj¹cych wielopulsowe
uk³ady prostownikowe na wspó³czynnik odkszta³ceñ
pr¹dów sieciowych (na przyk³adzie uk³adu prostownika
18-pulsowego z autotransformatorem ró¿nicowo-wide³kowym)" na seminarium Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki oraz Oddzia³u Rzeszowskiego Polskiego
Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
4 Mgr in¿. Ma³gorzata Gubernak, absolwentka Wydzia³u
Chemicznego, wyg³osi³a w dniu 18 grudnia 2003 r. referat
nt. "Badania adsorpcji i kinetyki transportu masy dla wybranych racematów" na seminarium Wydzia³u Chemicznego.
4 Mgr in¿. Tomasz Ruman, absolwent Wydzia³u Chemicznego, wyg³osi³ w dniu 19 grudnia 2003 r. referat nt. "Synteza i w³aœciwoœci kompleksów jonów metali przejœciowych z ligandami trispirazoliloboranowymi" na seminarium Wydzia³u Chemicznego.
Bronis³aw Œwider

Konferencja

Internet w ¿yciu studenta...
Sieæ Internet, a w³aœciwie jej marketingowe zastosowanie, le¿y w obszarze
zainteresowañ studentów bior¹cych
udzia³ w pracach dzia³aj¹cego na naszej
uczelni Studenckiego Ko³a Naukowego
eM@rketingu. Na ³amach Gazety Politechniki donosiliœmy do tej pory o licznych przedsiêwziêciach cz³onków tego
Ko³a, jednak opisywane wydarzenia
mia³y raczej charakter spo³eczny, przyczyniaj¹c siê do integrowania osób
zwi¹zanych z akademickim ruchem naukowym naszej uczelni (np. pokazy reklam, spotkania integracyjne, prelekcje
tematyczne). Warto równie¿ wspomnieæ o naukowej dzia³alnoœci studentów
skupionych przy Katedrze Marketingu.
W ubieg³ym roku cz³onkowie Studenckiego Ko³a Naukowego eM@rketingu uczestniczyli w kilku konferencjach naukowych. Tematyka trzech
z nich dotyczy³a Internetu. W maju
dwie osoby reprezentowa³y nasz¹
uczelniê na Studenckiej Ogólnopol-

skiej Konferencji Naukowej nt. Information Technology - Applications and
Solutions, ITAS 2003, która odby³a siê
na Wydziale Ekonomiki i Organizacji
Gospodarki ¯ywnoœciowej Akademii
Rolniczej w Szczecinie. Przedsiêwziêcie to zorganizowa³o zaprzyjaŸnione
Ko³o Naukowe Informatyki BIT dzia³aj¹ce na tej uczelni. Podczas pobytu
w Szczecinie Urszula Engel wyg³osi³a
referat pt. Narzêdzia marketingu on-line dla przedsiêbiorstw turystycznych, a Marcin Kandefer przedstawi³
wyniki badañ prowadzonych przez
Ko³o w prezentacji pt. Przyk³ady najskuteczniejszych polskich kampanii
promocyjnych zrealizowanych w sieci
Internet.
Kilka miesiêcy póŸniej cz³onkowie
Ko³a Naukowego eM@rketingu wyjechali do Katowic, aby tam wzi¹æ udzia³
w seminarium nt. Internet w marketingu. Zosta³o ono zorganizowane przez
Katedrê Badañ Rynkowych i Marketin-

gowych Akademii Ekonomicznej
w Katowicach z okazji jubileuszu
50-lecia pracy twórczej prof. dr hab. Józefy Kramer. Przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej byli jedynymi
studentami zaproszonymi do przyjazdu
do stolicy Górnego Œl¹ska. To spotkanie reprezentantów wielu oœrodków
akademickich z kraju przybra³o nieco
odmienn¹ formê ni¿ ma to miejsce na
wiêkszoœci konferencji. Otó¿ zamiast
prezentowania referatów odby³y siê
dyskusje panelowe w sekcjach
z udzia³em cenionych autorytetów
w œrodowisku polskich ekonomistów.
Oprócz prof. J. Kramer w seminarium
uczestniczyli miêdzy innymi prof. prof.
K. Karcz, Z. Kêdzior, T. Kramer,
B. Iwankiewicz-Rak, J. Otto, M. Strzy¿ewska, E. Zeman-Milewska, L. ¯abiñski. Przedstawicieli naszej uczelni
zaskoczy³y pozytywne s³owa wypowiadane pod ich adresem przez kadrê
profesorsk¹. Te uwagi wynika³y zape-

,
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wne ze z³amania stereotypu funkcjonuj¹cego, niestety, w œrodowisku
akademickim, a zwi¹zanego ze s³abym
poziomem merytorycznym studentów
z mniejszych oœrodków. W publikacji
ksi¹¿kowej wydanej w Katowicach
znalaz³y siê nastêpuj¹ce referaty cz³onków Ko³a: Urszula Engel - Proces planowania skutecznej kampanii reklamowej w sieci Internet, Marcin Kandefer - Web positioning niezbêdnym instrumentem promocji w Internecie oraz
Pawe³ Preneta - Wykorzystanie stron internetowych w dzia³alnoœci partii politycznych.
W grudniu 2003 r. studenci Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu wyjechali do Pi³y, aby tam wzi¹æ udzia³
w I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kó³ Naukowych nt. Internet
w ¿yciu studenta - lepsze wyniki, lepsza
praca, lepsze jutro, która odby³a siê
w tamtejszej Pañstwowej Wy¿szej
Szkole Zawodowej. Podczas spotkania
studentów z wielu uczelni przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej
wyg³osili trzy referaty: Urszula Engel Sponsoring on-line - nowe mo¿liwoœci
prowadzenia dzia³añ promocyjnych
w Internecie, Iwona Fal - Marketing wi-
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Uczestniczki seminarium nt. “Internet w ¿yciu studenta”.
Fot. M. Gêbarowski

rusowy - popularna i skuteczna metoda
prowadzenia dzia³añ marketingowych
w Internecie oraz Joanna Kafara - Public relations on line - podstawowe narzêdzia kreowania marki w sieci.
Miejmy nadziejê, i¿ równie¿ w tym
roku studenci bêd¹ mieli okazjê wyjazdów na konferencje poœwiêcone tematyce wykorzystywania Internetu

w dzia³alnoœci marketingowej polskich
przedsiêbiorstw. Ka¿de takie spotkanie
z przedstawicielami wielu oœrodków
akademickich w Polsce pozwala na
swobodn¹ wymianê pogl¹dów, prezentacjê wyników prowadzonych badañ,
jak równie¿ na kreowanie pozytywnego
wizerunku naszej uczelni w gronie osób
zajmuj¹cych siê Internetem.
Marcin Gêbarowski

STUDENCKI RUCH NAUKOWY
na Politechnice Rzeszowskiej
Ko³a Naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
Ko³o Naukowe Mechaników - Sekcja Samochodowa
mgr in¿. Artur Jaworski
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.
u

Poszerzanie wiedzy cz³onków ko³a w tematyce motoryzacyjnej (wymiana informacji podczas organizowanych
spotkañ, prezentacja materia³ów w gazetce œciennej Ko³a,
organizowanie wyjazdów do zak³adów bran¿y samochodowej i na targi motoryzacyjne).
u Zorganizowanie wyjazdu do Zak³adu Produkcji Autobusów AUTOSAN SA w Sanoku, gdzie zapoznano siê
z konstrukcj¹ i technologi¹ produkcji autobusów miej-

skich, miêdzymiastowych, turystycznych oraz luksusowych - marzec 2003 r.
u Wyjazd na Poznañskie Targi Motoryzacyjne "Poznañ
Motor Show 2003", na których zapoznano siê z najnowszymi osi¹gniêciami w technice samochodowej - maj
2003 r.
u Zorganizowanie szkolenia dotycz¹cego diagnostyki
uk³adów elektronicznych samochodów, po³¹czonego
z prezentacj¹ urz¹dzeñ przez prezesa firmy DeltaTech

20

GAZETA POLITECHNIKI

Electronics. G³ównym tematem szkolenia by³ program
diagnostyczny DELTAScan 4.2 - grudzieñ 2003 r.
u Opracowanie strony internetowej Ko³a.
Zamierzenia na 2004 r.
u

paliwami alternatywnymi na w³aœciwoœci trakcyjne samochodu.
u Udzia³ w sympozjum organizowanym przez Ko³o Naukowe Mechanik Politechniki Gdañskiej.

Realizowanie prac zwi¹zanych z diagnostyk¹ samochodów osobowych oraz analiz¹ wp³ywu uk³adów zasilania

Ko³o Naukowe In¿ynierii Zarz¹dzania
dr in¿. Andrzej Pacana
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.

Zamierzenia na 2004 r.

u

u
u
u

u
u

u
u

Poszerzanie wiedzy cz³onków Ko³a z zakresu in¿ynierii
zarz¹dzania oraz popularyzacja indywidualnych
osi¹gniêæ z tego zakresu.
Zorganizowanie wycieczki do SPEEDPOLU oraz Zelmeru SA.
Zorganizowanie spotkania z pe³nomocnikiem ds. systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w firmie POLTRA SA w Stalowej Woli.
Opracowanie i opublikowanie piêciu artyku³ów w zeszycie "Prace Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej".
Nawi¹zanie wspó³pracy z serwisem Skrypt.pl, który powsta³, aby u³atwiæ studentom zdobywanie wiedzy.

u
u

u
u

u

Prowadzenie badañ naukowych.
Spotkania z interesuj¹cymi osobami.
Organizowanie wyjazdów do zak³adów przemys³owych
posiadaj¹cych Systemy Jakoœci oparte na normach
PN-EN ISO serii 9000 b¹dŸ PN-EN ISO serii 14000.
Aktualizowanie strony internetowej Ko³a.
Uczestnictwo w Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zarz¹dzanie i marketing w warunkach spo³eczeñstwa informacyjnego".
Opracowywanie artyku³ów do zeszytu "Prace Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej".
Poszerzanie kontaktów z wydzia³ami i katedrami innych
uczelni, które prowadz¹ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z problematyk¹ zarz¹dzania.
Rozwiniêcie wspó³pracy z serwisem Skrypt.pl.

Ko³o Naukowe Lotników
dr in¿. Tomasz Kopecki
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.

u

Prowadzenie dzia³alnoœci sekcji modelarskiej.

u

Kontynuacja badañ zwi¹zanych z wykorzystaniem stanowiska zaprojektowanego w ramach pracy przejœciowej.
Badania dotyczy³y zagadnienia skrêcania nieswobodnego otwartych profili cienkoœciennych. Rezultatem badañ
by³a praca dyplomowa dwóch studentów pt.: "Eksperymentalno-numeryczna analiza cienkoœciennych profili
otwartych poddawanych skrêcaniu nieswobodnemu".
Ponadto efektem badañ by³o uzyskanie obszernego materia³u stanowi¹cego podstawê przysz³ych publikacji.
u Prowadzenie cyklicznego seminarium poœwiêconego
Metodzie Elementów Skoñczonych oraz korzystaniu
z oprogramowania MSC PATRAN/ADVANCED FEA.

Zamierzenia na 2004 r.
u

Opracowanie publikacji wykorzystuj¹cych wyniki badañ
przeprowadzonych w roku ubieg³ym.
u Kontynuacja dzia³alnoœci dydaktycznej z zakresu
pos³ugiwania siê systemem MSC PATRAN/ADVANCED FEA.
u Kontynuacja badañ prowadzonych w zakresie profili
cienkoœciennych poddawanych skrêcaniu nieswobodnemu.
u Kontynuacja dzia³alnoœci modelarni studenckiej.

Ko³o Naukowe Szybowników "Bezmiechowa"
dr in¿. Andrzej Majka
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.
u

Teoretyczne i organizacyjne okreœlenie obszarów dzia³alnoœci ko³a.
u Analiza Ÿróde³ literaturowych i internetowych dotycz¹cych istniej¹cych rozwi¹zañ projektowych kabin
szybowcowych.

u

Analiza doœwiadczeñ wynikaj¹cych z eksploatacji szybowców znajduj¹cych siê na stanie Politechniki Rzeszowskiej w sezonie lotniczym 2003, ukierunkowana na
mo¿liwoœæ poprawy rozwi¹zañ ergonomicznych.
u Wykonanie w trakcie sezonu lotnego 313 lotów w ³¹cznym czasie 377 godzin i pokonanie 2900 km w lotach po
trasach.

,
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u

Uzyskanie 15 uprawnieñ do lotów na nowym typie szybowca.
u Wykonanie 7 lotów warunkowych do uzyskania srebrnej
odznaki szybowcowej i po jednym do odznaki z³otej oraz
odznaki z³otej z trzema diamentami.
u Uzyskanie przez cz³onków Ko³a dwóch licencji szybowcowych oraz jednego uprawnienia instruktora szybowcowego I klasy.
Zamierzenia na 2004 r.
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u
u
u

u

Projekt modernizacji wzorniczej i ergonomicznej wybranego szybowca.
u Nawi¹zanie wspó³pracy z jednym z oœrodków zajmuj¹cych siê tematyk¹ wzornictwa przemys³owego celem nabycia i wymiany doœwiadczeñ.

u

Zorganizowanie seminarium z zakresu wzornictwa i ergonomii w projektowaniu szybowców.
Ustalenie harmonogramu prac i rozpoczêcie realizacji
programu rejestracji i analizy widma obci¹¿eñ dzia³aj¹cych na szybowiec w locie.
Zorganizowanie kursu doskonal¹cego dla cz³onków Ko³a
we wspó³pracy z Aeroklubem Rzeszowskim.
Stworzenie strony internetowej Ko³a.
Zorganizowanie teoretycznego i praktycznego podstawowego szkolenia szybowcowego podczas obozu w Bezmiechowej organizowanego wspólnie z Hufcem Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego z Lublina.
Zorganizowanie Szybowcowych Mistrzostw Polski
w klasie œwiatowej.

Ko³o Naukowe Robotyki
dr in¿. Maciej Trojnacki
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.
u
u
u
u

u
u
u
u

u

u

Skonstruowanie czterono¿nego robota krocz¹cego.
Skonstruowanie manipulatora o trzech stopniach swobody z parami obrotowymi.
Dopracowanie istniej¹cych konstrukcji minirobotów.
Wykonanie pomiarów podstawowych elementów robotów, tj.: doœwiadczalne wyznaczanie wspó³rzêdnych
œrodków ciê¿koœci i masowych momentów bezw³adnoœci
podstawowych elementów robotów.
Doœwiadczalne wyznaczanie wspó³czynników tarcia tocznego i œlizgowego.
Wykonanie pomiaru momentów napêdzaj¹cych zespo³ów napêdowych poszczególnych robotów.
Badanie charakterystyk silników.
Oprogramowanie ró¿nego typu sensorów oraz wizualne
programowanie kontrolerów RCX minirobotów w œrodowisku Robotics Invention System.
Programowanie kontrolerów RCX minirobotów w jêzyku
C++ oraz kontrolerów Handy Board minirobotów w jêzyku C++.

Programowanie robota Scorbot z zastosowaniem oprogramowania Scorbase Pro oraz robota Pioneer 2DX
w œrodowisku Saphira.
u Szybkie prototypowanie uk³adów sterowania robotem
Pioneer 2DX z zastosowaniem karty dSpace oraz
uk³adów sterowania minirobotów z zastosowaniem œrodowiska Real Time Windows Target.
u Oprogramowanie joysticka, portów COMiLPT w œrodowisku Visual Basic.
u Zorganizowanie seminarium naukowego.
Zamierzenia na 2004 r.
u

Zorganizowanie konferencji z udzia³em przedstawicieli
przemys³u.
u Przygotowanie pokazów na Targi Edukacyjne w 2004 r.
u Wykonanie nowych konstrukcji robotów, np. szeœciono¿nego minirobota krocz¹cego.
u Projekt dwuno¿nego robota krocz¹cego.

Ko³a Naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
Ko³o Naukowe Elektroenergetyków
dr in¿. Barbara Kopeæ
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.

Zamierzenia na 2004 r.

u

u

Udzia³ w badaniach dotycz¹cych komputerowego modelowania naœwietlaczy z wykorzystaniem nastêpuj¹cych
programów graficznych: Light Scape, Light Wave.
u Tworzenie modeli matematycznych obiektów.
u Udzia³ w badaniach dotycz¹cych jakoœci oœwietlenia
w wybranych obiektach szkolnych, przeprowadzenie pomiarów natê¿enia oœwietlenia, ocena stanu istniej¹cej instalacji oœwietleniowej i elektrycznej.

Tworzenie modeli komputerowych wybranych obiektów
architektonicznych.
u Udzia³ w przygotowaniu stanowisk laboratoryjnych
w nowo powstaj¹cym laboratorium podstaw techniki
œwietlnej.
u Udzia³ w badaniach oœwietlenia szkó³. Badaniami s¹ objête szko³y podstawowe w regionie po³udniowo-wschodnim Polski.
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Ko³o Naukowe Informatyków
Programowanie komputerów
dr in¿. Andrzej Kubaszek
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.

Zamierzenia na 2004 r.

u

u

u
u
u

u

Cotygodniowe spotkania, na które studenci przygotowywali referaty. Dominuj¹ca tematyka to: algorytmy, przygotowania do Akademickich Mistrzostw w Programowaniu Zespo³owym oraz technologie internetowe.
Udzia³ w Akademickich Mistrzostwach w Programowaniu Zespo³owym - paŸdziernik 2003 r.
Udzia³ w konferencjach dla studentów i m³odych pracowników nauki.
Zorganizowanie konkursu dla studentów pierwszego
roku informatyki na najkrótszy program rozwi¹zuj¹cy zagadnienia administracji systemem Windows NT.
Uruchomienie witryny Ko³a oraz pomoc w tworzeniu witryn studenckich na poszczególnych kierunkach studiów
i witryn innych kó³ naukowych.

u
u
u

u
u

Kontynuacja przygotowañ i udzia³ w akademickich zawodach programistycznych.
Obs³uga i rozwój us³ug serwera Ko³a.
Nawi¹zanie wspó³pracy z ko³ami informatyków z innych
uczelni.
Pomoc w przygotowaniu stron WWW zak³adów i katedr
Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki oraz innych kó³
naukowych.
Organizowanie seminariów dla cz³onków Ko³a oraz szerszej spo³ecznoœci uczelni.
Zorganizowanie konkursu programistycznego dla
wszystkich studentów uczelni.

Ko³a Naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
Ko³o Naukowe In¿ynierii Œrodowiska
dr in¿. Piotr Koszelnik
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.
u

u

Udzia³ w miêdzynarodowym sympozjum AQUA 2003,
które odby³o siê w P³ocku - maj 2003 r., gdzie zaprezentowano dwa referaty:

"Biofilm i bakterie z rodzaju Legionella w instalacjach
wodnych - dezynfekcja".
u "Charakterystyka limnologiczna Zbiornika Soliñskiego".
Zamierzenia na 2004 r.

u

Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a.

Ko³o Naukowe Budowlanych
Sekcja konstrukcyjna
dr in¿. Lucjan Œlêczka
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.

Zamierzenia na 2004 r.

u

u

Organizowanie spotkañ cz³onków Ko³a poœwiêconych
zagadnieniom komputerowego wspomagania projektowania z u¿yciem programu ADINA.
u Zorganizowanie spotkania dla studentów o tematyce:
"Studia za granic¹ - jak to naprawdê wygl¹da".

Uczestnictwo w pracach naukowych i badaniach realizowanych na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska.
u Praca samokszta³ceniowa.
u Organizacja wycieczki dydaktycznej.
u Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci.

Sekcja informatyczna
mgr in¿. Wies³aw Bielak
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.

Zamierzenia na 2004 r.

u

u

Rozpatrywanie problemów informatycznych i komputerowych.
u Zajêcia poszerzaj¹ce wiedzê o sieciach informatycznych,
serwerach Windows 2000 i zastosowaniu technologii
multimedialnych.

Uczestnictwo w pracach naukowych i badaniach realizowanych na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska.
u Praca samokszta³ceniowa.
u Organizacja wycieczki dydaktycznej.
u Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci.

,
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Ko³o Naukowe Metod Fizyki Stosowanej
dr Jan Domin

Sekcja spektroskopii mechanicznej
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.
u

Sekcja spektroskopii mechanicznej prowadzi³a prace nad
analiz¹ drgañ w³ókien œwiat³owodowych z u¿yciem
spektroskopu mechanicznego. Prace te dotyczy³y analizy
i opracowania statystycznego procesu drgañ wymuszonych w³ókien i okreœlenia ich parametrów mechanicznych. Ponadto wykonano wiele prób badawczych w celu
optymalizacji warunków pracy uk³adu detekcyjnego tych
drgañ. Etapem koñcowym prac by³a prezentacja artyku³u
"Investigation of filement using mechanical spectroscopy

methods" na seminarium w Wildze k. Warszawy - maj
2003 r.

Zamierzenia na 2004 r.
u

Rozszerzenie wspó³pracy z Instytutem Spektroskopii
Molekularnej w Waterloo w Kanadzie celem dalszej optymalizacji programów do analizy perturbacyjnej.
u Rozpoczêcie szerszych prac eksperymentalnych z zakresu spektroskopii molekularnej.
u Prezentacja artyku³ów na seminarium w Wildze - maj
2004 r.

Sekcja spektroskopii optycznej
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.
u

wspó³pracy z prof. M. Heavenem z Emory University
w Atlancie. Finalnym etapem tych badañ by³a prezentacja
artyku³u: J. Domin, M. Frañ, B. P³askoñ: "Is the level v'=b
of 'A? state perturbed in iorigin at 13C16O molecule?", na
corocznym seminarium pod patronatem IEEE w Wildze.

Sekcja spektroskopii optycznej prowadzi³a swe prace
z zakresu analizy perturbacyjnej struktur rotacyjnych
pasm drobiny 13C16O. Wyniki te zrealizowano na podstawie systemu oprogramowania wypracowanego we

Ko³a Naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Chemicznym
Ko³o Naukowe Studentów Chemii "ESPRIT"
dr in¿. Wiktor Bukowski
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.
u

Aktywnoœæ studentów na forum ogólnopolskim. Czynny
udzia³ w:
- XVIII Ogólnopolskiej Szkole Chemii "Wiosna 2003"
w Kudowie Zdroju.
- ZjeŸdzie Wiosennym Sekcji Studenckiej Polskiego
Towarzystwa Chemicznego w Wiœle - kwiecieñ 2003 r.
- XII Szkole Nowoczesnej Chemii Organicznej Szczyrk
2003 - luty/marzec 2003 r.
- XIX Ogólnopolskiej Szkole Chemii "£ódŸ 2003" - listopad 2003 r.
u Wyst¹pienia studentów na Forum M³odych w ramach
XLVI Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem - Lublin
2003 r.
u Publikacje w zeszycie "Prace Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej".

u

Aktywnoœæ studencka na arenie miêdzynarodowej.
Udzia³ w:
- Spring-Symposium Euregionale 2003 Drezno,
luty/marzec 2003 r.
- The 1st International Students' and Postgraduates' Conference "Chemistry and Current Technologies"
w Dniepropietrowsku - maj 2003 r.
- European Congress of Young Chemists "YoungChem
2003" Zakopane - paŸdziernik 2003 r.
u Wspó³autorstwo publikacji w jêzyku angielskim w czasopismach miêdzynarodowych.
Zamierzenia na 2004 r.
u

Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a.
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Ko³a Naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
Ko³o Naukowe Rachunkowoœci i Ubezpieczeñ
mgr Helena Sibiga-Wójcik
od stycznia 2004 r. opiekê nad Ko³em sprawuj¹:
dr Grzegorz Lew, mgr Robert Dankiewicz
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.

u

u

Przeprowadzenie analizy regionalnej oferty rynkowej dotycz¹cej oprogramowania finansowo-ksiêgowego.
u Opracowanie dokumentacji ksiêgowej dotycz¹cej ksiêgowañ z wybranego okresu dla przyk³adowej jednostki
gospodarczej.
u Zapoznanie siê z przyk³adowymi informatycznymi systemami finansowymi: ksiêgi handlowe, sprzeda¿ - fakturowanie, gospodarka materia³owa.

Praktyczne u¿ytkowanie systemów finansowych na
przyk³adzie systemu "FK"/DOS/ i systemu "Symfonia".

Zamierzenia na 2004 r.
u

Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a.

Ko³o Naukowe Finansów i Zarz¹dzania
dr in¿. Miros³aw So³tysiak
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.

Zamierzenia na 2004 r.

u

u

Udzia³ w:
- VII konkursie "Zarz¹dzanie i przedsiêbiorczoœæ",
w którym zajêto trzecie miejsce - £ódŸ, maj 2003 r.
- III Ogólnopolskim Seminarium Studenckim na KUL-u
w Lublinie, w którym przedstawiono referat pt. "Korzyœci zwi¹zane z zarz¹dzaniem wiedz¹ w organizacji"
- Lublin, kwiecieñ 2003 r.
u Prace nad artyku³ami, które zostan¹ zamieszczone w zeszycie naukowym.

Udzia³ w VIII konkursie "Zarz¹dzanie i Przedsiêbiorczoœæ".
u Przygotowanie artyku³ów do zeszytu naukowego "Prace
Kó³ Nukowych Politechniki Rzeszowskiej".
u Wspó³organizowanie wyjazdów dydaktycznych i prelekcji.
u Zbieranie informacji i prowadzenie badañ na tematy
zwi¹zane ze zmianami na rynku podmiotów gospodarczych w po³udniowo-wschodniej Polsce.

Ko³o Naukowe Reklamy
dr Jakub Daszkiewicz
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.
u

u
u
u

u

Nawi¹zanie wspó³pracy ze Studium Jêzyków Obcych
PRz. Promocja kursów jêzykowych wœród studentów
uczelni wy¿szych w Rzeszowie. Obs³uga stoiska na Targach Edukacyjnych.
Opracowanie plakatu "Caraoke".
Nawi¹zanie wspó³pracy z gazetk¹ "Info-Student". Opracowanie dla niej reklam prasowych.
Udzia³ w konferencjach i spotkaniach:
- "Sukces jest rodzaju ¿eñskiego",
- "Student w Unii Europejskiej",
- Ogólnopolskim Seminarium Studenckim "Szkie³kiem
i Okiem Studenta".
Zorganizowanie Rzeszowskich Dni Aktywnoœci Studenckiej (opracowanie ankiety, zbieranie materia³u empirycznego).

u
u
u

u
u

Opracowanie strony internetowej dla Ko³a Reklamy oraz
raportu z przeprowadzonych badañ marketingowych.
Opublikowanie w "Pracach Kó³ Naukowych Politechniki
Rzeszowskiej" dwóch prac.
Organizacja i koordynacja Ogólnopolskich Warsztatów
Autoprezentacji oraz prelekcji poœwiêconej programowi
pomocowemu Unii Europejskiej "M³odzie¿".
Przygotowanie strategii marketingowej dla jednostki
lecznictwa weterynaryjnego MED-WET.
Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla nowych
cz³onków ko³a "Andrzejki 2003".

Zamierzenia na 2004 r.
u

Udzia³ w Konferencji Naukowej Ekonomistów i Przedsiêbiorców "Przedsiêbiorczoœæ kluczem do sukcesu
m³odych w Polsce i Unii Europejskiej" organizowanej
przez SGH w Warszawie.

,
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u

Projektowanie i obs³uga stoiska Studium Jêzyków Obcych na Targach Edukacyjnych 2004.
u Udzia³ w konferencji "Energia-Ekologia-Etyka" organizowanej przez AGH w Krakowie.
u Wspó³organizowanie II Sympozjum Naukowego "Rzeszowskie Dni Aktywnoœci Studenckiej".
u Propagowanie Pomocowych Programów Unii Europejskiej przez zorganizowanie prelekcji dla studentów z ko-
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ordynatorami tych programów, nawi¹zanie wspó³pracy
z zakresu promocji.
u Organizacja cyklicznych spotkañ ze specjalistami do
spraw marketingu.
u Publikacje efektów pracy cz³onków SKNR w zeszycie
"Prace Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej".
u Organizacja kolejnej edycji obozu naukowego "Solina
2004".

Ko³o Naukowe In¿ynierii Finansowej
mgr Pawe³ Hydzik
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.

czego i demograficznego Podkarpacia na tle innych regionów Polski. Wyniki prac badawczych przedstawiono na
konferencji naukowej "In¿ynieria ekonomiczna w badaniach spo³eczno-gospodarczych" - Rzeszów-Czarna, maj
2003 r.

u

Udzia³ w pracach naukowych Zak³adu Metod Iloœciowych Ekonomii.
u Prowadzenie prac badawczych dotycz¹cych wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych w analizach
rynków kapita³owych, towarowych, finansowych oraz
rynku energii. Analizowano poziom rozwoju gospodar-

Zamierzenia na 2004 r.
u

Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a.

Ko³o Naukowe eM@rketingu
mgr Marcin Gêbarowski
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.
u

Przygotowanie seminarium "Studenci przysz³ym studentom" zorganizowanego dla uczniów ostatnich klas szkó³
œrednich.
u Przygotowanie oraz obs³uga stoiska Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu na V Targach Edukacyjnych PRz wraz
z przygotowaniem zestawu materia³ów reklamowych.
u Udzia³ w:
- Spotkaniu nt. "Sukces jest rodzaju ¿eñskiego, czyli
równouprawnienie kobiet i mê¿czyzn w Polsce i Unii
Europejskiej" - marzec 2003 r.,
- Studenckiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
"Information Technology - Applications and Solutions, ITAS 2003",
- Seminarium studenckim "Komunikacja, propaganda,
reklama", Gorzów Wielkopolski - maj 2003 r.
- Seminarium "Internet w marketingu", Akademia Ekonomiczna w Katowicach - wrzesieñ 2003 r.
- I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kó³ Naukowych nt. "Internet w ¿yciu studenta - lepsze wyniki,
lepsza praca, lepsze jutro", Pañstwowa Wy¿sza Szko³a
Zawodowa w Pile - grudzieñ 2003 r.
u Zorganizowanie:
- "II Multimedialnego Spotkania z Reklam¹" dla studentów PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim - maj 2003 r.
- "III Integracyjnego Spotkania Studenckich Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej" w formie "Inte-

gracyjnych Zawodów Kó³ Naukowych PRz" - maj
2003 r.
- "III Nocnego Spotkania z Reklam¹" oraz Seminarium
Studenckiego nt. "Komunikacja, propaganda, reklama".
u Publikacje prac cz³onków Ko³a.
Zamierzenia na 2004 r.
u
u
u

u

u
u

Przygotowanie "IV Integracyjnego Spotkania Studenckich Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej".
Udzia³ w krajowych oraz miêdzynarodowych konferencjach naukowych.
Przygotowanie seminarium studenckiego, podczas którego zostan¹ zaprezentowane najciekawsze referaty dotycz¹ce komunikacji marketingowej.
Zorganizowanie wyjazdu kilkuosobowej grupy cz³onków
Ko³a do Poznania na "Infosystem" (Miêdzynarodowe
Targi Telekomunikacji, Technologii Informatycznych
i Elektroniki) oraz na "Euro-Reklamê" (Miêdzynarodowe
Targi Artyku³ów i Us³ug Reklamowych).
Publikacja artyku³ów w zeszycie "Prace Kó³ Naukowych
Politechniki Rzeszowskiej".
Zorganizowanie sesji biznesowej poœwiêconej tematyce
wykorzystania nowoczesnych narzêdzi komunikacji marketingowej w dzia³alnoœci polskich przedsiêbiorstw.
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Ko³o Naukowe M³odych Ekonomistów
prof. dr hab. Krzes³aw Stok³osa
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.

-

"Etapy "i" zwielokrotnienia wielkoœci miary jako potwierdzenie znaczenia rzêdu "n" w ocenie dynamiki
wzrostu PKB wybranych krajów",
- "Mo¿liwoœci unifikacji rozwoju gospodarczego wybranych krajów Unii Europejskiej w aspekcie dynamiki wzrostu PKB",
- "Real and nominal GDB groud dynamics in Poland in
the years 2001",
- "Znaczenie jakoœci obs³ugi klienta w zarz¹dzaniu
przedsiêbiorstwem agrobiznesu".

u

Prowadzenie prac badawczych, poszerzanie wiedzy teoretycznej i umiejêtnoœci praktycznych.
u Prace cz³onków Ko³a:
- "Ocena dynamiki procesu bezrobocia ludnoœci podkarpackiej na przestrzeni lat 1998-2001",
- "Ocena dynamiki wybranych procesów emigracyjnych
ludnoœci polskiej na przestrzeni lat 1990-2000",
- "Analiza porównawcza dynamiki PKB per capita
Grecji oraz Portugalii",
- Analiza porównawcza dynamiki PKB ogó³em oraz na
jednego mieszkañca Hiszpanii i Niemiec",

Zamierzenia na 2004 r.
u

Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a.

Ko³o Naukowe Przedsiêbiorczoœci
i Zarz¹dzania Œrodowiskiem
dr hab. in¿. Leszek WoŸniak, prof. PRz
Zakres prac zrealizowanych w 2003 r.

u

u
u

Czynny udzia³ cz³onków Ko³a w:
Third International Conference on Ecological Agriculture
and Rural Development in Central and Eastern Europe
within the Framework of the Enlargement of the European Union, Opole University - kwiecieñ 2003 r.
- Konferencji Naukowej "Innowacje na polskim rynku
finansowym", Stalowa Wola - kwiecieñ 2003 r.
- III Ogólnopolskim Seminarium Studenckim
"Szkie³kiem i Okiem Studenta", Katolicki Uniwersytet
Lubelski, Lublin - kwiecieñ 2003 r.
- Seminarium e-biznesu NetVision III, Politechnika
Gdañska, Gdañsk - kwiecieñ 2003 r.
- Sympozjum Naukowym "Klient - strategi¹ sukcesu",
Katolicki Uniwersytet Lubelski - maj 2003 r.
u Udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Euromanager Poland 2003.
u Zorganizowanie obozu naukowego "Innowacyjnoœæ
przedsiêbiorstw na terenach wiejskich Podkarpacia",
Ruda Ró¿anecka - sierpieñ 2003 r.

Publikacja artyku³ów w zeszycie "Prace Kó³ Naukowych
Politechniki Rzeszowskiej".

Zamierzenia na 2004 r.
u

u
u
u

u
u

Organizowanie cotygodniowych spotkañ cz³onków Ko³a,
na których bêdzie poruszana tematyka szeroko rozumianego zarz¹dzania.
Doskonalenie warsztatu naukowego cz³onków Ko³a.
Przygotowanie i zorganizowanie obozu naukowego.
Udzia³ cz³onków Ko³a w konferencjach naukowych,
sympozjach i warsztatach organizowanych przez oœrodki
akademickie w Polsce.
Publikacje prac cz³onków Ko³a w wydawnictwach uczelnianych oraz konferencyjnych.
W³¹czenie siê w przygotowanie i uczestnictwo w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez
Zak³ad Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania nt. Przedsiêbiorczoœæ i innowacyjnoœæ sektora MSP.

Zestawienie dotyczy kó³ naukowych, które z³o¿y³y sprawozdania ze swojej dzia³alnoœci.
Jerzy Potencki

SUKCES w SOPOCIE
W dniach 25-27 listopada 2003 r. na
Wydziale Zarz¹dzania Uniwersytetu
Gdañskiego w Sopocie odby³ siê
I Ogólnopolski Konkurs Amatorów Rachunkowoœci UCZELNIADA 2003.
Patronat nad konkursem objê³o wiele
znanych firm i instytucji zwi¹zanych
profesjonalnie z praktyk¹ ksiêgow¹.

Wœród nich nale¿y wymieniæ zw³aszcza Stowarzyszenie Ksiêgowych
w Polsce, firmê audytorsk¹ "Pricewater-houseCoopers" i firmê informatyczn¹ "Matrix Polska" SA.
Do konkursu przyst¹pi³y 23 zespo³y
studentów ze wszystkich oœrodków
akademickich w Polsce, specjalizu-

j¹cych siê w naukach ekonomicznych.
Politechnikê Rzeszowsk¹ reprezentowa³y dwa 3-osobowe zespo³y studentek
V roku Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu.
Konkurs sk³ada³ siê z eliminacji i fina³u.

,
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Czêœæ eliminacyjna obejmowa³a
opracowany przez Stowarzyszenie
Ksiêgowych test z zakresu miêdzynarodowych i polskich standardów rachunkowoœci, ustaw o podatkach
dochodowych CIT i PIT oraz o podatku
VAT, a tak¿e studium przypadku przygotowanego przez firmê "Pricewater-houseCoopers". Prace pisemne z tej
czêœci konkursu by³y oceniane przez
przedstawicieli Stowarzyszenia Ksiêgowych i "Pricewater-houseCoopers".
W wyniku eliminacji do œcis³ego fina³u
dotar³y cztery zespo³y, w tym jeden
z naszej uczelni.
Czêœæ fina³owa, która odbywa³a siê
z udzia³em licznie zgromadzonej publicznoœci, sk³ada³a siê z szeœciu zadañ,
przygotowanych przez firmê "Matrix
Polska". Obejmowa³a podatki, rachunkowoœæ, finanse i business english,
z których wiedzê sprawdzano w formie
kalamburów i rebusów. Fina³ by³ oceniany przez komisjê pod przewodnictwem prof. dra hab. Jerzego Gierusza
z Uniwersytetu Gdañskiego. Równie¿
w tej czêœci nasze studentki poradzi³y
sobie œwietnie.
Zespó³ w sk³adzie:
u Beata Kowal,
u Anna Kapica,
u Sabina Dworzañska
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Przewodnicz¹cy olimpiady prof. dr hab. Jerzy Gierusz z Uniwersytetu Gdañskiego
w otoczeniu naszych studentek.
Fot. D. Kupiec

pod opiek¹ ni¿ej podpisanego zaj¹³
ostatecznie w konkursie trzecie miejsce.
W nagrodê laureatki otrzyma³y wiele cennych indywidualnych nagród,
wœród nich nale¿y wymieniæ zw³aszcza
prenumeratê fachowych czasopism i udzia³ w kursach oraz szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie

Zdjêcie na molo w przerwie przed fina³em. Stoj¹ od lewej: Sabina Dworzañska,
dr Alfred Szyde³ko, Dominika Kupiec, Katarzyna Walus, poni¿ej: Monika Kocik,
Beata Kowal, Anna Kapica.
Fot. w³asna

Ksiêgowych i Firmê "Matrix Polska".
Za zajêcie trzeciego miejsca wywalczy³y równie¿ dla Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej profesjonalny program finansowo-ksiêgowy (dla 30 stanowisk),
który mo¿e byæ wykorzystany do prowadzenia zajêæ dla studentów.
Dobrze zaprezentowa³ siê równie¿
zespó³ pod opiek¹ mgra Roberta Dankiewicza w sk³adzie: Dominika Kupiec, Katarzyna Walus i Monika Kocik,
który zaj¹³ ósme miejsce.
Sukces naszych studentek jest tym
wiêkszy, ¿e pokona³y one wiele zespo³ów z renomowanych uczelni ekonomicznych. Niech to utwierdzi
w przekonaniu studentów ni¿szych lat
studiów na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu, ¿e równie¿ w Rzeszowie
mo¿na zdobyæ solidn¹ wiedzê z zakresu
rachunkowoœci.
Wsz ystkim uc z e s t ni czkom ,
a zw³aszcza laureatkom, nale¿¹ siê serdeczne gratulacje!
Obydwa zespo³y przygotowywa³y
siê do konkursu pod okiem mgr Heleny
Sibigi-Wójcik, dra Grzegorza Lwa
i dra Alfreda Szyde³ki, pracowników
Zak³adu Finansów i Bankowoœci - w ramach dzia³alnoœci Ko³a Naukowego
Rachunkowoœci.
Alfred Szyde³ko
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DYDAKTYKA JÊZYKÓW OBCYCH
W EUROPEJSKIM SYSTEMIE WARTOŒCI
Rozszerzenie Unii Europejskiej jest
wynikiem g³êbokich przemian na kontynencie europejskim i ma dla Polski
znaczenie szczególne. Wydarzenia
z 1989 r., w których Polska odegra³a
pierwszoplanow¹ rolê, zmieni³y geopolityczny kszta³t Europy i wyznaczy³y
koniec pewnego rozdzia³u historii europejskiej, rozpoczynaj¹c proces integracji krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej z Europ¹ Zachodni¹. Oprócz
wspólnoty ekonomicznej istot¹ dzia³alnoœci Unii Europejskiej jest poszerzanie obszaru wspólnych wartoœci,
opartych na syntezie dziedzictwa grecko-rzymskiego i myœli wczesnochrzeœcijañskiej. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
idee demokratyczne zawdziêczamy
antycznej Grecji, uporz¹dkowany system prawny, bêd¹cy podwalin¹ europejskiej myœli konstytucyjnej - Republice Rzymskiej, a ideê indywidualnej wolnoœci i odpowiedzialnoœci
cz³owieka, nowego odczuwania
cz³owieczeñstwa - myœli wczesnochrzeœcijañskiej. Burzliwe dzieje historii europejskiej w po³¹czeniu z dziedzictwem
intelektualnym
da³y
wspó³czesnej Europie system wartoœci
oparty na spo³eczeñstwie obywatelskim, na poszanowaniu praw cz³owieka, rz¹dach prawa i równoœci wobec
prawa, pluralizmie systemu politycznego i ochronie mniejszoœci.
Nowy kszta³t geopolityczny wielojêzycznej i wielokulturowej Europy
2004 r. wymaga ze strony ca³ego systemu oœwiaty, w tym dydaktyki jêzyków
obcych, zasadniczej weryfikacji warunków, celów treœci i metod kszta³cenia, aby ucz¹cy siê byli przygotowani
do dzia³ania w nowych uwarunkowaniach polityczno-spo³ecznych na p³aszczyznach zawodowej oraz stosunków
interpersonalnych.
Nowa koncepcja nauki jêzyków obcych, oparta na zrozumieniu z³o¿onoœci
doœwiadczeñ osobistych i kulturowych
Europejczyków, powsta³a w najstarszej

Wspólny poziom referencji ogólna szeœciostopniowa tabela osi¹gniêæ
Pos³ugiwanie siê jêzykiem na poziomie podstawowym
A1 - Umiejêtnoœæ zrozumienia i zastosowania znanych, codziennych wyra¿eñ
i ca³kiem prostych zdañ, których celem jest zaspokojenie konkretnych potrzeb. Umiejêtnoœæ przedstawienia siebie i innych ludzi, zadawanie pytañ odnoœnie do innych
osób, np. gdzie mieszkasz, jakich znasz ludzi, jakie przymioty posiadasz - umiejêtnoœæ
udzielenia odpowiedzi na pytania tego rodzaju. Porozumiewanie siê w prosty sposób,
jeœli rozmówca wolno i wyraŸnie mówi i gotowy jest pomóc.
A2 - Umiejêtnoœæ zrozumienia zdañ i czêsto u¿ywanych zwrotów, maj¹cych
zwi¹zek z dziedzinami o bezpoœrednim znaczeniu (np. informacje o sobie i rodzinie,
zakupach, pracy, bli¿szej okolicy).
Umiejêtnoœæ porozumiewania siê w prostych rutynowych sytuacjach, w których
chodzi o prost¹ i bezpoœredni¹ wymianê informacji na temat znanych i u¿ywanych rzeczy.
Opisywanie za pomoc¹ prostych œrodków w³asnego pochodzenia i wykszta³cenia,
bezpoœredniego otoczenia i rzeczy zwi¹zanych z bezpoœrednimi potrzebami.

Samodzielne pos³ugiwanie siê jêzykiem
B1 - Umiejêtnoœæ zrozumienia g³ównych punktów, jeœli u¿ywany jest klarowny
jêzyk standardowy i jeœli mowa jest o znanych sprawach dotycz¹cych pracy, szko³y,
wolnego czasu itd. Radzenie sobie w wiêkszoœci sytuacji, które spotkaæ mo¿na w podró¿y za granic¹.
Umiejêtnoœæ prostego i spójnego wyra¿ania siê na znane tematy i prywatne dziedziny zainteresowañ. Relacje z doœwiadczeñ i wydarzeñ, opisywanie marzeñ, nadziei
i celów oraz podanie krótkich dowodów i objaœnieñ co do planów i pogl¹dów.
B2 - Zrozumienie g³ównych treœci d³u¿szych tekstów i tematów abstrakcyjnych,
zrozumienie z zakresu w³asnej specjalizacji, fachowej dyskusji.
Spontaniczne i p³ynne porozumiewanie siê, tak ¿e mo¿liwa jest normalna rozmowa z obcokrajowcem mówi¹cym w ojczystym jêzyku, bez wiêkszego wysi³ku z obu
stron.
Jasne i szczegó³owe wyra¿anie siê odnoœnie do szerszego spektrum tematycznego,
omówienie stanowiska na temat aktualnych problemów i przedstawienie zalet oraz
wad ró¿nych wariantów.

Kompetentne pos³ugiwanie siê jêzykiem
C1 - Umiejêtnoœæ zrozumienia szerszego spektrum bardziej ambitnych i d³u¿szych tekstów i uchwycenie zawoalowanych znaczeñ. Spontaniczne i p³ynne wyra¿anie siê bez potrzeby czêstego szukania brakuj¹cych s³ówek.
Skuteczne i elastyczne pos³ugiwanie siê jêzykiem w ¿yciu spo³eczno-zawodowym lub w okresie kszta³cenia czy studiów. Jasne, poprawne strukturowo, dok³adne,
kompleksowe wypowiadanie siê na dowolny ogólny temat i stosowanie przy tym odpowiednio ró¿nych œrodków po³¹czenia tekstu.
C2 - Umiejêtnoœæ zrozumienia bez wysi³ku prawie wszystkiego, co siê czyta czy
s³yszy. Podsumowanie informacji z ró¿nych pisemnych i ustnych Ÿróde³ oraz przedstawienie dowodów i objaœnieñ koñcowych. Spontaniczne, bardzo p³ynne i precyzyjne
wys³awianie siê, a tak¿e przy kompleksowej problematyce - wychwycenie niuansów
znaczeniowych.
(t³umaczenie z niemieckojêzycznej publikacji "Nowo¿ytne jêzyki obce" mgr Dorota Macedoñska)
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europejskiej instytucji ze stolic¹
w Strasburgu, zrzeszaj¹cej 44 kraje europejskie, stoj¹cej na stra¿y dziedzictwa europejskiego i zasad demokracji Radzie Europy. Wynikiem tej koncepcji jest publikacja z 1996 r. "Nowo¿ytne
jêzyki obce: wspólne wytyczne ramowe w dziedzinie uczenia siê, nauczania
oraz oceniania".
Wyznaczenie wspólnych poziomów
osi¹gniêæ w odniesieniu do poszczególnych sprawnoœci jêzykowych i komunikacyjnych ma wyrównywaæ szanse
w nauce jêzyków obcych, prowadziæ do
zwiêkszonej mobilnoœci, œciœlejszej
wspó³pracy w œwiecie nauki, handlu
i przemys³u. Przez efektywniejsze komunikowanie ma siê wzmacniaæ wzajemne zrozumienie, tolerancjê, a tym
samym szacunek do ró¿norodnoœci kulturowej narodów Europy.
Nowe zasady w dydaktyce jêzyków
obcych, zainspirowane przez Radê Europy, stanowi¹ bazê do tworzenia nowych p r o g r amó w nauczania,
zawieraj¹cych aktualn¹ tematykê i modele metodyczne rozwijaj¹ce zdolnoœci
autonomicznego uczenia siê, pracy zespo³owej, poczucia odpowiedzialnoœci
za siebie i innych oraz krytycyzmu.
W ramach procesu przygotowuj¹cego nauczycieli akademickich do
realizacji nowych celów, treœci i metod
nauczania w gottodydaktyce w Instytucie Goethego w Krakowie dla Zespo³u
Germanistów PRz zosta³o zorganizowane 28.11.2003 seminarium do-

kszta³caj¹ce, którego tematyk¹ by³o
przedstawienie projektu Instytutu Goethego i Fundacji Boscha "Studienbegleitender D e utsc hunte rric ht a n
Universitäten in Frankreich, Italien, Polen in der Slovakei und in Tschechen"
("Lektoraty jêzyków obcych na wy¿szych uczelniach w Polsce, Francji,
W³oszech, S³owacji i Czechach"),
w kontekœcie publikacji Rady Europy
"Nowo¿ytne jêzyki obce". Efektem
tego miêdzynarodowego projektu s¹
Podstawy programowe dla lektoratów
jêzyków obcych na wy¿szych uczelniach w Polsce oraz materia³y dydaktyczne Mit Deutsch in Europa studieren,
arbeiten, leben, zawieraj¹ce aktualn¹
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tematykê europejsk¹ i modele metod
rozwijaj¹cych kompetencje: fachow¹,
socjaln¹ i metodyczn¹.
Pomimo wielu znaków zapytania
o polityczn¹ i gospodarcz¹ pozycjê Polski w Unii oraz jej stanowisko w sprawie przysz³ych sojuszy ca³y system
oœwiaty powinien wspieraæ dzia³ania
zmierzaj¹ce do wzmacniania wiêzi kulturowych pomiêdzy Europejczykami.
Wzajemne wspó³dzia³anie i zrozumienie oraz osi¹ganie z tego tytu³u indywidualnych i zbiorowych korzyœci mo¿e
byæ w pe³ni zrealizowane przez ludzi
posiadaj¹cych umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykami europejskimi.
Ma³gorzata Pomorska

BIBLIOTEKA WIRTUALNA
Rozwój sieci komputerowych,
a w szczególnoœci Internetu, sprawi³, ¿e
pod koniec XX w. pojawi³y siê wraz
z koncepcj¹ spo³eczeñstwa informacyjnego nowe techniki i technologie. Biblioteki naukowe, d¹¿¹c do realizacji
biblioteki elektronicznej jako oferty dla
spo³eczeñstwa informacyjnego, staraj¹
siê w miarê mo¿liwoœci technologicznych, finansowych i powstawania zespo³ów sk³adaj¹cych siê z bibliotekarzy
oraz informatyków - wspó³organizowaæ œrodowisko informacyjne, w którym jest równie¿ miejsce dla klasycznej

biblioteki. Tworzone s¹ katalogi komputerowe ze zbiorów w³asnych z zapisem danych bibliograficznych w okreœlonym formacie. Jest to oferta
biblioteki elektronicznej, dostêpu do
katalogów komputerowych, ksiêgozbiorów innych bibliotek w Polsce.
W 1994 r. w ramach programu TEMPUS w zakresie integracji i wymiany
danych miêdzy sob¹ w³¹czy³y siê w ten
proces biblioteki naukowe polskich
politechnik .
Termin "biblioteka wirtualna" stosowany jest zamiennie z okreœleniami:

"biblioteka elektroniczna", "biblioteka
digitalna", "biblioteka bez granic" czy
"biblioteka bioniczna". Biblioteka elektroniczna ¿¹da takiej technologii, by
³¹czyæ wiele Ÿróde³, wiele bibliotek
i serwisów informacyjnych.
Koncepcja biblioteki wirtualnej
opiera siê na:
8 zintegrowanym komputerowym
systemie bibliotecznym,
8 dostêpnoœci do szerokiej gamy
us³ug sieci telekomunikacyjnych
zarówno rozleg³ych (WAN), jak
i lokalnych (LAN),
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³atwoœci korzystania z us³ug sieci
przez potencjalnych u¿ytkowników biblioteki w miejscach,
w których najczêœciej przebywaj¹.
Dostêpnoœæ us³ug sieci LAN i WAN
dla biblioteki oznacza, ¿e jej serwerowi
mo¿na nadaæ unikatowy adres i przy³¹czyæ do sieci publicznej lub akademickiej. Z regu³y s¹ to przy³¹czenia pozwalaj¹ce u¿ytkownikom na prowadzenie sesji w trybie on-line z zasobami serwera.
Mo¿liwoœci biblioteki wirtualnej:
8 redukuje przymus czasu i miejsca,
8 zachêca do tworzenia i korzystania z nowych, bardziej dynamicznych, zintegrowanych formatów
podczas prezentacji danych, informacji i wiedzy,
8 popiera nowe formy wspó³pracy
zespo³owej w zakresie tworzenia
i korzystania z informacji,
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kszta³tuje nawyki i personalizacjê
informacji, a tak¿e pomaga przy
zarz¹dzaniu przeci¹¿eniem informacyjnym.
Dla wirtualizacji biblioteki nie wystarczy tylko jej automatyzacja i przy³¹czenie do sieci. Wszystkie czynnoœci,
które tradycyjnie wykonywali bibliotekarze, a wiêc pomoc w odnalezieniu dokumentu, sformu³owanie pytania wyszukiwawczego, informowanie o klasyfikacji zasobów, zasadach korzystania z ksiêgozbioru przejê³y w wirtualnych bibliotekach inteligentne serwery
WWW
F.W. Lancaster w swoich "scenariuszach" przewidzia³ dezinstytucjonalizacjê bibliotek w znaczeniu ich relacji
do zasobów. Fizyczna lokalizacja zbioru jest coraz bardziej niematerialna.
Praca z naukowcami, nauczycielami,
studentami czy biznesmenami, polegaj¹ca na dostarczeniu im okreœlonych

pakietów informacji wprost na osobiste
komputery, sta³a siê najbardziej znacz¹c¹ us³ug¹ œwiadczon¹ przez bibliotekê.
W bibliotekach akademickich mo¿na wyró¿niæ wiele poziomów us³ug informacyjnych, od ogólnej informacji
faktograficznej, przez informacjê
zwi¹zan¹ z elektronicznym przetwarzaniem danych, do informacji skierowuj¹cej do innych Ÿróde³.
Podsumowuj¹c cechy wspó³czesnej
biblioteki, mo¿na wyliczyæ:
8 aktywny charakter zbiorów,
8 zbiory rozproszone w sieci,
8 personel "rozproszony" wœród
u¿ytkowników,
8 dostarczanie Ÿród³owego dokumentu wprost do osobistego komputera u¿ytkownika.
Lidia Œl¹czka

Rzeszowska Lisia Góra
Rezerwat Lisia Góra znajduje siê
nad Wis³okiem. Zgodnie z zarz¹dzeniem MOŒZNiL z 23 grudnia 1998 r.
celem utworzenia rezerwatu by³o zachowanie (ze wzglêdów naukowych
i dydaktycznych) starodrzewu dêbowego z licznymi sêdziwymi, okaza³ych
rozmiarów dêbami szypu³kowymi. Rezerwat jest po³o¿ony w po³udniowej
czêœci Rzeszowa na lewym brzegu
Wis³oka na wysokoœci od 200 do 218 m
n.p.m. i stanowi (o czym ma³o kto wie)
relikt Puszczy Sandomierskiej.
Wystêpuj¹ce liczne deniwelacje
g³êbokimi jarami dochodz¹ do 12 m.
Jest to las komunalny, który niegdyœ
mia³ powierzchniê 70 ha, z czego 50 ha
w okresie miêdzywojennym przekazano pod budowê WSK. Stanowi jedyny
obszar leœny wœród bezleœnych terenów
miasta. Przed I wojn¹ œwiatow¹ w³adze
miasta urz¹dzi³y na "jeszcze du¿ej" Lisiej Górze park miejski imienia burmistrza dra Romana Krogulskiego. Przy
alejkach i œcie¿kach by³y ³aweczki, na
których odpoczywali spacerowicze,

Starodrzew na Lisiej Górze.
ogarniaj¹c oczami zieleñ i kolory kwiatów.
Do naszych czasów pozosta³ jedynie
mizerny skrawek parku poros³y starymi

A czy znasz ty bracie m³ody
Twoje ziemie, twoje wody?
Wincenty Pol

dêbami. Oko³o 100 dêbów tworzy
starodrzew, z czego 30% przekracza
obwód 200 cm. Dziesiêæ z nich uznano
za pomniki przyrody. Najokazalsze
z nich to dwa dêby o wymiarach: obwód
597 cm, wysokoœæ 30 m oraz obwód
463 i wysokoœæ 34 m. Dêbom towarzysz¹: grab pospolity, wi¹z polny, klon
polny i jawor.
Warstwê poszycia tworzy bez czarny, leszczyna, g³óg i czeremcha. W runie dominuje gajowiec, pokrzywa,
miodunka, bluszcz, a w okresie wczesnowiosennym zawilec.
Na terenie rezerwatu mo¿na spotkaæ
zaj¹ca szaraka, sarnê, ³asicê i lisa. Od
obecnoœci tego ostatniego gatunku pochodzi zapewne nazwa kompleksu leœnego. Licznie reprezentowane s¹
gryzonie - myszy i nornice, rodzinê
wiewiórkowatych reprezentuje wiewiórka pospolita. Ponadto mo¿na spotkaæ je¿e, krety, ryjówki oraz nietoperze.
Na obszarze rezerwatu licznie wystêpuj¹ te¿ ptaki. W rezerwacie oraz
s¹siaduj¹cym z nim zalewie zaobser-
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wowano a¿ 178 gatunków. Zim¹ rezerwat jest miejscem noclegowym licznych stad gawronów i kawek. W okresach wiosennych i jesiennych przelotów spotyka siê "na odpoczynku"
bardzo rzadkie gatunki ptactwa wodnego. Na obszarze rezerwatu gniazduj¹
dziêcio³y, kuropatwy i ba¿anty, penetruj¹ jastrzêbie, a sowy reprezentowane
s¹ przez uszatkê i puszczyka.
Z osobliwoœci œwiata owadów wystêpuje tu chroniony chrz¹szcz kozioroga dêbosz. Licznie wystêpuj¹ œlimaki
(bezmuszelkowe i winniczki).
Rezerwat jest przystankiem œcie¿ki
przyrodniczej imienia profesora W³adys³awa Szefera.
Niestety, jest on nara¿ony na wiele
zagro¿eñ ze strony przede wszystkim
ludzi. Po³o¿ony jest przy lokalnej drodze, co u³atwia dostêp do niego. Œlady
obecnoœci pseudomi³oœników przyrody
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to liczne, ale na szczêœcie niewielkie
skupiska œmieci w obrêbie wciêæ erozyjnych. Na Lisiej Górze spotykaj¹ siê
tak¿e cz³onkowie subkultur m³odzie¿owych. Przejawy wandalizmu s¹
wszechobecne - dzikie biwakowanie,
palenie ognisk, wypalanie dziuplastych
drzew. Obecnie zmor¹ sta³o siê wykorzystywanie stromych œcie¿ek jako rowów do jazdy na rowerach górskich.
Powoduje to przyœpieszon¹ erozjê terenow¹.
Bliskoœæ rzeki Wis³ok i terenów
wêdkarskich powoduje, ¿e wêdkarze
przekopuj¹ powierzchniow¹ warstwê
gleby w poszukiwaniu przynêty
(d¿d¿ownic), niszcz¹c w ten sposób
warstwê runa. Ratunkiem dla rezerwatu
powinno byæ skuteczne ograniczenie
ruchu ko³owego na drogach biegn¹cych
przez jego obszar. Na terenie polany
w pobli¿u dawnej przystani ¿eglarskiej

nale¿y urz¹dziæ miejsce z siedziskami,
wiat¹ i infrastruktur¹ sanitarn¹. Stosowne tablice powinny dostarczyæ podstawowych informacji o rezerwacie,
mapê œcie¿ki turystycznej z obowi¹zuj¹cymi zakazami. Lisia Góra jest jedynym obszarem leœnym w mieœcie, nie
ma naturalnie wykszta³conej strefy ekotonowej i dlatego niezbêdna jest pomoc
spo³eczeñstwa miasta tej enklawie
przyrodniczej natury.
U tych, którzy prze¿yli m³odoœæ
w "tamtym Rzeszowie", pozosta³y
w pamiêci grupowe wyprawy piesze
lub rowerowe "na Liskê". Do dzisiaj
mam w pamiêci potê¿ne powalone
drzewa, strome œcie¿ki podejœæ i zejœæ,
leœne ciemne czeluœcie, a za chwilê rozjaœnione s³oñcem ukwiecone polany.
Janusz Rak

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

PROWOKACJA cZY FASCYNACJA?
Do czego zmierza wspó³czesna reklama

Jesteœmy bardziej zainteresowani odkrywaniem ludzi
ni¿ sprzedawaniem im marzeñ.
Dlatego szukamy prawdziwych ludzi i prawdziwych historii,
odkrywamy piêkno bez stereotypów.
Luciano Benetton, marzec 1998

Chaos informacyjny, "morze",
a wrêcz "ocean" reklam, zalewaj¹cy nas
codziennie, obietnice wiecznej piêknoœci i m³odoœci, jednym s³owem - bajkowy œwiat reklamy. Z drugiej strony
poszukiwanie takich bodŸców, które
przyci¹gn¹ uwagê "zwyk³ego" cz³owieka, zaciekawi¹ go, wrêcz zaszokuj¹.
Kluczem do serc klientów staje siê wiêc
pobudzenie ich emocji, a niejednokrotnie kontrowersja. Wykorzystanie kobiety czy dzieci w reklamie, motywów
erotycznych, znanych osobistoœci ze
œwiata polityki nie zawsze jest etyczne.
Wszystko to jednak w celu wyró¿nienia
siê spoœród wielu podobnych prezentacji. Zjawisko wywo³ania skandalu wykorzysta³ znany w³oski fotografik

i kreator reklamy Oliviero Toscani
w reklamach dla United Colors of Benetton. Pierwsze spotkanie z jego pracami wywar³o na mnie ogromne
wra¿enie, ale pozostawi³o pewien niesmak. Jednak po przeczytaniu ksi¹¿ki
pt. Reklama uœmiechniête œcierwo napisanej przez samego Toscaniego moje
nastawienie do tego¿ indywidualisty
i skandalisty diametralnie siê zmieni³o.
Zapytaj¹ Pañstwo - dlaczego?
S³owa Benettona, zamieszczone na
pocz¹tku artyku³u, w pe³ni oddaj¹ sens
kampanii promocyjnej United Colors
of Benetton. Jest ona przyk³adem najskuteczniejszej, najbardziej oryginalnej oraz artystycznej reklamy na
œwiecie. Budzi natomiast wiele kon-

trowersji, znajduje siê w centrum zaciekle prowadzonych dyskusji i polemik.
Nic dziwnego, skoro jej autorem i pomys³odawc¹ by³ Oliviero Toscani, którego credo brzmi: "szokowaæ i prowokowaæ".
Wspó³praca Toscaniego z Benettonem nawi¹za³a siê w 1982 r. Luciano
Benetton potrzebowa³ artysty, a nie tylko typowego twórcy reklam, szanuj¹cego zasady tradycyjnego marketingu. Znakomitym kandydatem okaza³ siê Toscani, który wczeœniej ju¿
zwraca³ na siebie uwagê zdjêciami dla
"Elle", "Vogue" oraz kontrkulturowymi reklamami.
D³ug¹ seriê prowokacji rozpocz¹³
w 1991 r. zakrwawiony noworodek
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z nieodciêt¹ jeszcze pêpowin¹, którego
ujrzeli Anglicy na wielkich billboardach. Po fali protestów plakat usuniêto,
a na jego miejsce pojawi³ siê ... ten sam
noworodek, tyle ¿e ubrany. A by³ to dopiero pocz¹tek. Szokuj¹ce wra¿enie nie
wyrz¹dzi³o firmie wiêkszej szkody.
Przeciwnie, od tej chwili Benetton sta³
siê mark¹ powszechnie znan¹.
"Pokazujemy problemy naszych
czasów - twierdzi³ Toscani. Chcemy
doprowadziæ do dyskusji, a z ludŸmi
wejœæ w kontakt co do idei filozoficznej. United Colors of Benetton zmienia
slogan reklamowy w humanistyczny
przekaz". W jego reklamach pojawia³o
siê jedynie zdjêcie i logo - przes³anie,
co przenosi reklamê w zupe³nie inny
wymiar, daje szansê, by zmusiæ ludzi
do myœlenia, chwili refleksji nad otaczaj¹cymi problemami. Toscani pokazywa³ rzeczywistoœæ i by³ krytyczny
w stosunku do niej, buduj¹c obraz marki œwiatowej i firmy zaanga¿owanej
w problemy œwiata, kieruj¹cej swój
przekaz do ludzi m³odych i zbuntowanych, którzy mog¹ mieæ wp³yw na póŸniejsz¹ rzeczywistoœæ. Porusza³ tematy
choroby, AIDS, tragicznej i bezsensownej œmierci, okrucieñstwa wojny, ró¿-

nic kulturowych i rasowych, tragedii
¿ycia codziennego, cierpienia ludzi
i zwierz¹t.
Toscani, nie zwa¿aj¹c na falê protestów, podkrêca³ spiralê skandalu i siêga³ po drastyczne zdjêcia reporterskie:
cz³owieka umieraj¹cego na AIDS, ptaka umazanego w ropie naftowej po katastrofie tankowca, zakrwawione
ubranie ¿o³nierza, który zgin¹³ w Boœni,
ofiarê mafii le¿¹c¹ w ka³u¿y krwi na sycylijskiej uliczce, Albañczyków rozpaczliwie próbuj¹cych dostaæ siê na
w³oski statek odp³ywaj¹cy z portu oraz
wiele innych tragicznych i autentycznych zdjêæ. Nie mo¿na pomin¹æ jego
autorskich obrazów, jak Murzynki karmi¹cej piersi¹ bia³e niemowlê, ksiêdza
ca³uj¹cego siê z zakonnic¹, fruwaj¹cych prezerwatyw czy 56 zdjêæ genitaliów na ogromnym plakacie.
Wielkie oburzenie wywo³a³ plakat
przedstawiaj¹cy trzy anatomiczne serca z podpisami: "white", "black", "yellow".
Ka¿da nowa reklama Toscaniego
by³a wydarzeniem, a jednoczeœnie
skandalem. Pojawia³y siê protesty, procesy, ¿¹dania usuniêcia kontrowersyjnych plakatów. Jak stwierdzi³a Sonia

Rykiel - stylistka z Pary¿a: "kampania
Benettona jest prowokuj¹ca, irytuj¹ca,
poci¹gaj¹ca, nieznoœna, siêga granic,
posuwa siê zbyt daleko", ale jak¿e jest
skuteczna! Znakomity fotograf i stworzona przez niego kreacja firmy Benetton odnios³y ogromny sukces. Toscani
zosta³ obsypany najbardziej presti¿owymi nagrodami - zarówno przez œrodowisko reklamy i mediów (Z³ote Lwy
w Cannes), jak i œwiata biznesu oraz
sztuki. "Król kontrowersji" opuœci³
w kwietniu 2000 r. Benettona, ale nadal
tworzy przekazy reklamowe oraz fotografuje wydarzenia wa¿ne dla szerokich krêgów spo³eczeñstwa, sk³aniaj¹c
do dyskusji. Wzbudza u odbiorców ró¿norodne emocje, pocz¹wszy od zachwytu po wyraŸn¹ dezaprobatê,
zgorszenie i potêpienie, burzy ich spokój wewnêtrzny oraz podejmuje walkê
ze stereotypami. Narusza niekiedy granice dobrego smaku i przyzwoitoœci,
ale czy¿ nie taka jest rzeczywistoœæ?
Urszula Engel
Autorka jest prezesem Studenckiego
Ko³a Nukowego eM@rketingu.

Jak skutecznie szukaæ pracy? Co zwiêksza nasze szanse w zdobyciu pracy?
Czego powinniœmy unikaæ? Jakie s¹ oczekiwania pracodawcy?

Próba odpowiedzi na te i podobne
pytania zosta³a podjêta na "Studenckich Warsztatach Autoprezentacji" zorganizowanych przez Studenckie Ko³o
Naukowe Reklamy w dniach 9-11 paŸdziernika 2003 r. w Solinie.
Zajêcia by³y prowadzone wed³ug
trzech bloków tematycznych. Ponadto
dodatkowych praktycznych wskazówek udzieli³ nam pan Jaromir Rajzer
z Agencji Reklamowej "Certus".
Z dokumentami aplikacyjnymi (CV,
list motywacyjny) i sposobem ich przygotowania zapozna³ nas dr Jakub Dasz-

kiewicz - opiekun naszego ko³a. Wydawa³oby siê, ¿e ka¿dy wie, jak takie
dokumenty powinny wygl¹daæ. Czy
jednak jest to prawda? Okazuje siê, ¿e
nie. Wiêkszoœæ listów motywacyjnych,
jakie trafiaj¹ do polskich mened¿erów,
to powielane standardowe wzory,
w których wystêpuj¹ te same zwroty
i formu³y o "mo¿liwoœci rozwoju",
"wyzwaniu" i "potrzebie aktywnoœci".
Jak wynika z relacji J. Rajzera mniej
wiêcej po³owa Polaków szukaj¹cych
pracy wyrobi³a w sobie nawyk automatycznego odpowiadania œlepo na ka¿de

og³oszenie o pracê, a co gorsza - bezmyœlnie kopiuje gotowe wzory dokumentów. A przecie¿ te listy czytaj¹ zawodowcy wyczuleni na "produkcjê
masow¹". Oryginalnoœæ czêsto decyduje o propozycji rozmowy kwalifikacyjnej. Pan Jaromir Rajzer poinformowa³
nas o wymaganiach stawianych przez
pracodawcê w czasie procesu rekrutacji, przedstawi³ kilka ciekawych przyk³adów osób, którym powiod³o siê podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
O komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz o autoprezentacji podczas

,
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rozmowy kwalifikacyjnej mówi³a dr
Hanna Sommer. Ka¿dy z uczestników
mia³ mo¿liwoœæ sprawdzenia siebie
podczas zaaran¿owanej i filmowanej
rozmowy kwalifikacyjnej. Wspólna
analiza tych nagrañ ujawni³a najczêœciej pope³niane b³êdy i niedoci¹gniêcia, stwarzaj¹c nam szansê unikniêcia
ich w przysz³oœci.
Warsztaty z technik negocjacji i kultury osobistej przeprowadzone pod
czujnym okiem prof. dr. hab. Andrzeja
Gierasimczuka - tworzy³y trzeci blok
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tematyczny. Dziêki nim uœwiadomiliœmy sobie wagê naszego zachowania
w powodzeniu rozmowy kwalifikacyjnej i wszelkich kontaktach miêdzyludzkich. Czêsto przecie¿ to, jak jesteœmy
przez rozmówcê odbierani, jest równie
wa¿ne jak si³a argumentów.
Znajomoœæ poruszanych na warsztatach zagadnieñ staje siê koniecznoœci¹, ponie w a ¿ umo¿ liw ia na m
unikanie b³êdów podczas przygotowania i samej rozmowy kwalifikacyjnej.
Najczêœciej pope³niane b³êdy, wytkniê-

te równie¿ przez J. Rajzera, to: brak odpowiedniego przygotowania siê pozyskania niezbêdnych informacji
o firmie, spóŸnianie siê (15-30 minut to
raczej norma ni¿ wyj¹tek), brak pewnoœci siebie, sprecyzowanych oczekiwañ,
zbyt wygórowane ambicje lub ich
zupe³ny brak, czêsto tak¿e - niechlujny
wygl¹d.
Co da³y nam warsztaty? Oprócz
wiedzy praktycznej uœwiadomi³y nam,
¿e wobec trudnej sytuacji na rynku pracy i olbrzymiej konkurencji w staraniach o posadê najwa¿niejsza jest
umiejêtnoœæ wyró¿niania siê z t³umu.
Tak wiêc warto zapamiêtaæ, i¿ umiejêtne wypromowanie samego siebie jest
najlepsz¹ drog¹ ku wymarzonej pracy.
Marcin WoŸny
Agnieszka Wójcik
PS
Studenckie Ko³o Naukowe Reklamy
dziêkuje swojemu opiekunowi dr. Jakubowi Daszkiewiczowi za pomoc w zorganizowaniu "Studenckich Warsztatów Autoprezentacji". Serdeczne podziêkowania
kierujemy równie¿ do prof. dr. hab. Andrzeja Gierasimczuka, dr Hanny Sommer
oraz pana Jaromira Rajzera za wsparcie
oraz poœwiêcony nam czas.

Podczas zajêæ warsztatowych.
Fot. w³asna

Forum Uczelni Technicznych POZNAÑ 2003
W dniach 14-16.11.2003 r. w Poznaniu odby³o siê XVI Forum Uczelni Technicznych (FUT). Organizatorem
imprezy by³ Samorz¹d Studentów Politechniki Poznañskiej we wspó³pracy
z Federacj¹ Stowarzyszeñ NaukowoTechnicznych (FSNT) Naczelnej Organizacji Technicznej.
Podstawowym celem Forum by³a
wymiana pogl¹dów i doœwiadczeñ pomiêdzy studentami Uczelni Technicznych w Polsce. W Poznaniu zosta³
zaprezentowany dorobek naukowy
oœrodków naukowo-badawczych Politechniki Poznañskiej, dzia³alnoœæ Samorz¹du Studentów oraz przybli¿ono
uczestnikom przemys³ wielkopolski.

Has³em przewodnim XVI Forum
by³o STUDENT-IN¯YNIER KREATOREM ROZWOJU GOSPODARCZEGO. W nawi¹zaniu do tematu
konferencji Forum Uczelni Technicznych nawi¹za³o œcis³¹ wspó³pracê z Federacj¹ Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT oraz Konferencj¹
Rektorów Uczelni Technicznych przez
podpisanie Listu Intencyjnego. Przedmiotem tego porozumienia ma byæ
wspó³dzia³anie stron na rzecz znajdywania praktyk studenckich, tematów
prac przejœciowych i koñcowych, a nawet miejsc pracy. Ponadto aktywizowanie studentów i promotorów do udzia³u
w konkursach na najlepsze prace in¿y-

nierskie organizowanych zarówno
przez Rady FSNT NOT, jak i stowarzyszenia naukowo-techniczne. Przez
czynne uczestnictwo studentów w Ko³ach SNT na uczelniach w sposób istotny o¿ywi siê dzia³alnoœæ statutowa.
Przybêdzie m³odych in¿ynierów w szeregach stowarzyszeñ, co wszystkim
nam jest "potrzebne jak œwie¿e powietrze".
Na Forum odby³a siê tak¿e prezentacja uczelni, które maj¹ siê zaj¹æ organizowaniem FUT w 2004 r. w jesieni.
Nasza uczelni zosta³a zg³oszona do prezentacji, do której pretendowa³y dwie
krakowskie uczelnie: AGH oraz Politechnika Krakowska. Ostatecznie prezen-
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tacja Politechniki Rzeszowskiej
zdoby³a znacz¹c¹ przewagê g³osów
i sympatiê uczestników, tote¿ XVII Forum Uczelni Technicznych odbêdzie

GAZETA POLITECHNIKI
siê w Rzeszowie, co uwa¿amy za
olbrzymi sukces i mo¿liwoœæ zaprezentowania naszej uczelni oraz regionu

Tylko w klubie PLUS!!!

W listopadzie zagra³a w PLUSIE
DUS ZA. Zesp ó ³ ten goœci³ na
POZYTONIE ju¿ drugi raz. Jeœli
DUSZA, to oczywiœcie reggae party...
oj, dzia³o siê tego wieczoru... Bior¹c
pod uwagê, i¿ w tym samym momencie
w po b l i sk i ej A KADE M II gra³
T. LOVE, t³umy, jakie zjawi³y siê u nas
w klubie, napawaj¹ nas dum¹ i optymizmem!J Koncert znakomity, zespó³
przyjecha³ z sekcj¹ dêt¹, nowym
repertuarem i jak siê dowiedzieliœmy trwaj¹ intensywne przygotowania do
nagrania p³yty. Trzymamy kciuki za
ch³opaków z DUSZY. Wspomnieæ
wypada, ¿e publicznoœæ nie chcia³a
wypuœciæ ch³opców ze sceny... bis za
bisemJ. Po koncercie w rytm reggae
ska bawiliœmy siê do póŸnej nocki.

wszystkim polskim uczelniom technicznym.
Dawid Mazurek

www.pozyton.prv.pl

Grudzieñ przyniós³ ze sob¹ Pozytonowe Miko³ajki Jazzowe b¹dŸ jak kto
woli - Miko³ajki przynios³y grudzieñ.
Tak siê sk³ada, ¿e grudniowy koncert
j est szcze gólnym w yda rz e nie m
w dzia³alnoœci POZYTONU, jako ¿e
w³aœnie w grudniu 2001 r. zaistnieliœmy
na scenie klubu PLUSJ. Szczególny to
POZYTON jeszcze z paru powodów...
Wkraczamy w trzeci roczek dzia³alnoœci i tak siê z³o¿y³o, ¿e by³a to ju¿
21. impreza... jednym s³owem, nasze
dziecko (czyt.: POZYTON) jest ju¿ doros³e. 8 grudnia odby³ siê pamiêtny
koncert jubileuszowy, zagra³a znakomita krakowska formacja Tadeusza Pocieszyñskiego - THE BLUESMOBILE
oraz m³ody rzeszowski zespó³ jazzowy
"Editions Quartet". By³y prezenty ufun-

Editions Quartet podczas koncertu.
Fot. w³asna

Rozdajemy prezenty; Piotrek i Grzegorz.
Fot. w³asna

dowane przez naszych sponsorów: kurs
jêzykowy, kurs prawa jazdy, p³yty
kompaktowe i kosmetyki. Oczywiœcie,
danie g³ówne to koncert kapeli z Krakowa. Fani bluesa mogli siê czuæ usatysfakcjonowani... "bluesowanie" na najwy¿szym poziomie, znakomici muzycy, znakomite kompozycje autorskie,
jak i nieco standardów.
I tak oto bogatsi o nowe doœwiadczenia wkroczyliœmy w nowy rok AD
2004. Z tej okazji ¿yczymy wszystkim
"weso³ego po œwiêtach", wszystkiego
lepszego w nowym roczku, jeszcze ciekawszych spotkañ z POZYTONemJ...
i zapraszamy do klubu PLUS ju¿ w styczniu!!!
Szczególne podziêkowania dla
Tomka Zaj¹caJ oraz dla sponsorów:
Apollo Sp. zo.o. - Sigma Computers,
Eksa Auto Kurs oraz Professional English School.
Grzegorz Krasoñ

,
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Targi Edukacyjne
dla kandydatów na studia
W dniach 6 - 7 lutego 2004 r. w Zespole Sal Wyk³adowych budynku S odbêd¹ siê VI Targi Edukacyjne po³¹czone z Dniami Otwartymi naszej
uczelni. W Targach uczestniczyæ bêd¹ oprócz Politechniki Rzeszowskiej równie¿ inne uczelnie publiczne i niepubliczne z województwa podkarpackiego i województw oœciennych.
Celem Targów Edukacyjnych jest
mo¿liwoœæ przedstawienia przez uczelnie wy¿sze oferty prowadzonych kierunków i specjalnoœci oraz obowi¹zuj¹cych na rok 2004/2005 zasad przyjêæ na I rok studiów.

Politechnika Rzeszowska przygotuje m.in. informacje o zakresie kszta³cenia na poszczególnych wydzia³ach
PRz, o zakresie kszta³cenia na studiach
dzienych i zaocznych, bazie socjalnobytowej itp. Na Targach Edukacyjnych
nauczyciele i uczniowie szkó³ œrednich
bêd¹ mieli mo¿liwoœæ kontaktu
z przedstawicielami uczelni reprezentuj¹cymi prowadzone kierunki studiów.
Organizatorem Targów jest Samorz¹d Studentów Politechniki Rzeszowskiej, natomiast obs³ugê meryto-

ryczn¹ prowadziæ bêd¹ nauczyciele
akademiccy oraz sami studenci.
Imprez¹ towarzysz¹c¹ Targom bêd¹
Dni Otwarte Politechniki Rzeszowskiej, w których proponujemy wszystkim przyby³ym goœciom zwiedzanie
naszej uczelni.
Uczestnictwo w organizowanych
imprezach powinno byæ pomocne
w wyborze dalszego kierunku kszat³cenia przez uczniów szkó³ œrednich.

Serdecznie zapraszamy.
Dawid Mazurek

Polowanie na studenta
Czarne chmury wolno p³yn¹ nad Politechnikê Rzeszowsk¹, a konkretnie
nad jej studentów, bo przecie¿ zbli¿a siê
zimowa sesja egzaminacyjna. Sesja jest
bowiem czasem, kiedy studentowi jest
naprawdê ciê¿ko i wiatr jeszcze mocniej wieje mu w oczy. A student, który
do tej pory w swej pieczarze zajmowa³
siê g³ównie magazynowaniem butelek
po piwie i starych gazet, musi wzi¹æ siê
naprawdê do pracy. Teraz, gdy zbli¿a

siê czas polowañ na studenta, tzw. odstrza³y kontrolowane lub jak kto woli
odsiew - Samorz¹d Studentów Politechniki Rzeszowskiej apeluje!!!
STUDENT JEST POD ŒCIS£¥
OCHRON¥!
Z nastaniem pierwszych dni sesji
studenci opuszczaj¹ swe legowiska.
Napotkanego studenta prosimy otoczyæ
opiek¹ i nakarmiæ.

Medal
dla ZNP
Federacja Zwi¹zków Nauczycielstwa Polskiego
Szkó³ Wy¿szych i Nauki w Warszawie wyró¿ni³a
Zarz¹d Uczelniany Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego przy Politechnice Rzeszowskiej medalem Federacji Zwi¹zków ZNP z okazji dwudziestej rocznicy
powstania Federacji w uznaniu za pracê i trud na
rzecz wymienionego Zwi¹zku.
W³adys³aw Proszak
Przewodnicz¹cy Zarz¹du ZNP

Zapamiêtajcie wierszyk przewodni
tegorocznej sesji:
Terminy
Pierwszy - preludium,
drugi - có¿, przeszkoda,
komis - czas na podium,
bo dziekan rêkê poda.
Dawid Mazurek
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PRASA O POLITECHNICE

W dniu 16
paŸdziernika br.
w Gazecie Wyborczej ukaza³a
siê informacja na temat zjazdu prorektorów
ds. kszta³cenia polskich uczelni technicznych. Organizatorem dwudniowej konferencji by³a Politechnika Rzeszowska; prorektorzy dyskutowali m.in. o problemach
rekrutacji studentów po nowej maturze,
miêdzynarodowym systemie punktowym
ECTS, a tak¿e prawie autorskim w kontekœcie prac dyplomowych i projektowych.
Informacjê na ten temat zamieœci³ tak¿e
Dziennik Polski.

***
Projekt zintegrowanego systemu teleinformatycznego, który ma wspomagaæ
prace badawczo-rozwojowe rzeszowskich uczelni i lokalnego przemys³u,
przygotowa³y wspólnie Centrum Zarz¹dzania Rzeszowsk¹ Miejsk¹ Sieci¹
Komputerow¹ i Zak³ad Systemów Rozproszonych Politechniki Rzeszowskiej poinformowa³a Gazeta Wyborcza 31 paŸdziernika 2003 r.

najcenniejsza praktyka - powiedzia³ dziekan WCh.
Informacje na ten temat zamieœci³y tak¿e
Super Nowoœci i Gazeta Wyborcza.

***
Artyku³ na temat studentki V roku Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu PRz - Marzeny Hajduk, która po raz drugi uzyska³a
stypendium Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu, zamieœci³y nowiny w dniu 7 listopada br. W artykule czytamy: przez 4 lata
studiów uzyska³a œredni¹ ocen 4.63. (...)
Jest prezesem Zarz¹du Ko³a Naukowego
Reklamy. Uczestniczy³a w kilku konferencjach oraz sympozjach miêdzynarodowych. Za pracê w przygotowaniu strategii promocyjnej m-Banku zosta³a wyró¿niona III miejscem przez IAA - Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy.
Zajê³a I miejsce podczas Ogólnopolskich
Warsztatów Reklamy w ubieg³ym roku.
Uhonorowana Nagrod¹ Prezydenta Miasta Rzeszowa "M³ode Talenty" w dziedzinie nauki i techniki.
O sukcesach studentki poinformowa³y
równie¿ Super Nowoœci.

***

***

6 listopada 2003 r. na Politechnice Rzeszowskiej odby³y siê uroczyste promocje
doktorskie. Uroczystoœæ by³a tak¿e
okazj¹ do wrêczenia dorocznych nagród
rektora - poinformowa³a Gazeta Wyborcza 7 listopada br. Najm³odszym laureatem
nagrody rektora I stopnia zosta³ Tomasz
Rak - asystent w Katedrze Informatyki
i Automatyki PRz, który w ci¹gu roku opublikowa³ trzy podrêczniki akademickie.
Pierwszy z podrêczników, poœwiêcony
sieciom komputerowym, osi¹gn¹³ ogromny sukces. Wznawiany by³ piêæ razy,
uda³o siê go sprzedaæ w rekordowym, jak
na tego typu ksi¹¿kê, nak³adzie - w sumie
ok. 10 tys. egzemplarzy - czytamy w Gazecie Wyborczej.

15 grudnia br. w nowinach ukaza³ siê artyku³ na temat podpisania przez Politechnikê Rzeszowsk¹, Uniwersytet Rzeszowski,
Wy¿sz¹ Szko³ê Zarz¹dzania Rzeszowie
oraz Wy¿sz¹ Szko³ê Administracji
i Zarz¹dzania w Przemyœlu porozumienia
w sprawie organizacji przysposobienia obronnego. Celem tego porozumienia jest realizacja wspólnych zamierzeñ w zakresie popularyzacji i rozwoju wiedzy o bezpieczeñstwie narodowym.
Informacje na temat porozumienia opublikowa³y tak¿e: Gazeta Wyborcza, Super
Nowoœci i Dziennik Polski.

10 paŸdziernika br. nowiny poinformowa³y
o wspólnej inicjatywie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Rzeszowie oraz Politechniki Rzeszowskiej, jak¹ jest utworzenie
nowoczesnej pracowni biologii molekularnej. Zale¿a³o nam na wspó³pracy ze szpitalem ze wzglêdu na studentów chemii,
którzy specjalizuj¹ siê m.in. w biotechnologii. Mo¿liwoœæ prowadzenia badañ
wspólnie z lekarzami specjalistami to

25 paŸdzierni ka 2003 r .
odby³y siê uroczystoœci z okazj i 40- l eci a
Klubu Uczelnianego AZS Politechniki
Rzeszowskiej i jednoczeœnie sportu akademickiego na RzeszowszczyŸnie. Podczas
uroczystej akademi i zas ³ u¿onym
dzia³aczom sportu akademickiego wrêczono odznaczenia pañstwowe i resortowe, a Zarz¹d KU AZS PRz wyró¿ni³
najbardziej zas³u¿onych okolicznoœciowymi statuetkami za dzia³alnoœæ na rzecz
œrodowiska sportowego Politechniki

Rzeszowskiej - czytamy 29 paŸdziernika
br. w Super Nowoœciach.

***
Multimedialn¹ symulacjê wszystkich
lotnisk w Europie i na Bliskim Wschodzie, a tak¿e mo¿liwoœæ wyboru ró¿nych
typów samolotów maj¹ od wczoraj (tj. 15
grudnia br.) studenci pilota¿u Politechniki Rzeszowskiej - poinformowa³y Super
Nowoœci w dniu 16 grudnia 2003 r. Dziêki
nowoczesnemu symulatorowi lotów mo¿liwe bêdzie dostosowanie poziomu wyszkolenia pilotów do europejskich standardów.
Symulator pozwoli na znaczne obni¿enie
kosztów szkolenia, a tak¿e na wielokrotne
powtarzanie sytuacji awaryjnych - w czasie
wirtualnego lotu pilot poddawany jest wielu stresowym sytuacjom, dziêki czemu wypracowuje psychiczn¹ odpornoœæ na nieprzewidziane zdarzenia w czasie lotu.
Informacjê na ten temat zamieœci³a równie¿ Gazeta Wyborcza.

***
Pierwszy jeŸdziec Podkarpacia to tytu³
artyku³u, który ukaza³ siê 17 grudnia br.
w Super Nowoœciach. Jego bohaterem jest
S³awomir Uchwat - student III roku WZiM
PRz, na co dzieñ startuj¹cy w JeŸdzieckim
Klubie Sportowym Pogórze AZS Politechnika Rzeszowska. W artykule czytamy: jeŸdziec Pogórza ma na swoim koncie 2
z³ote, 2 srebrne i jeden br¹zowy medal
M³odzie¿owych Mistrzostw Polski.
Ponadto jest wicemistrzem Polski seniorów, dwukrotnym finalist¹ mistrzostw
Europy, akademickim Mistrzem Polski
w skokach profesjonalnych oraz zwyciêzc¹ 50 konkursów miêdzynarodowych
i krajowych. Obecnie znajduje siê w kadrze naszego kraju oraz jest cz³onkiem
reprezentacji C, która przygotowuje siê
do olimpiady w Pekinie.
26 listopada
br. Dziennik
Polski poinformowa³ o porozumieniu, które zosta³o podpisane po raz trzeci pomiêdzy rektorem Politechniki Rzeszowskiej, podkarpackim komendantem wojewódzkim policji oraz komendantem miejskim policji, dotycz¹cym
wspó³pracy w zakresie przeciwdzia³ania
narkomanii oraz ochrony osób i mienia
uczelni.
Informacje na ten temat opublikowa³
Dziennik Polski w dniu 26 listopada br.,
a tak¿e Gazeta Wyborcza, Super Nowoœci,
nowiny.

,
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11 grudnia br. Dziennik Polski zamieœci³
artyku³ na temat uroczystoœci nadania
tytu³u doktora honoris causa Politechniki
Rzeszowskiej prof. Klausowi-Jürgenowi
Bathe z Massachusetts Institute of Technology.
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Informacje na temat uroczystoœci zamieœci³y równie¿: Gazeta Wyborcza, Super
Nowoœci i nowiny.

***
19 listopada 2003 r. Dziennik Polski poinformowa³ o mianowaniu prof. dr. hab.
in¿. Marka Orkisza oraz prof. dr. hab. Tadeusza Paszkiewicza przez MENiS na stano-

wisko profesora zwyczajnego w PRz. Profesor Marek Orkisz pe³ni funkcjê dziekana
WBMiL oraz kierownika Katedry Samolotów i Silników Lotniczych, natomiast profesor Tadeusz Paszkiewicz pe³ni funkcjê
kierownika Katedry Fizyki.
Informacje o nominacjach zamieœci³y
równie¿ nowiny i Gazeta Wyborcza.

Iwona Œlêzak-G³adzik

XXVII Turniej Tenisa Sto³owego
Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych naszej uczelni, przy wspó³pracy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klubu Uczelnianego Akademickiego Zwi¹zku Sportowego, w dniu 7 grudnia 2003 r. zorganizowa³a ju¿ po raz XXVII Turniej Tenisa Sto³owego
o Mistrzostwo Pracowników Politechniki Rzeszowskiej za 2003 r. Zawody, w których
bra³o udzia³ 19 pracowników, odby³y siê w ma³ej hali sportowej przy ul. Akademickiej na
naszym osiedlu studenckim.
Po emocjonuj¹cych pojedynkach, rozegranych systemem "ka¿dy z ka¿dym", tytu³ mistrzowski za 2003 rok wywalczy³ mgr in¿. Andrzej Sowa, pracownik Samodzielnej Sekcji
Umów, broni¹c tytu³u z roku poprzedniego.
Pierwsza szóstka:
1. Andrzej Sowa - Administracja
2. Zbigniew Kie³basa - WBiIŒ
3. Janusz £akomy - WBiIŒ
4. Ryszard Konieczny - SWFiS
5. Andrzej Lis - Obs³uga
6. Krzysztof Piejko - WZiM
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M£ODOSCI NAD
POZIOMY WYLATUJ
Gdy poziom niski marne widoki,
a zamiast lotu tylko podskoki.

,

,

O KAGANCU OSWIATY
Bieda mu,
gdy zda siê psu.

DLA M£ODEGO OR£A
Uczestnicy turnieju.
Fot. A. Sowa
Nad prawid³owym przebiegiem turnieju jako sêdzia g³ówny czuwa³ mgr Tadeusz
Czu³no. Po zakoñczeniu turnieju zwyciêzcom wrêczono nagrody i dyplomy.
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ wszystkich pracowników Politechniki Rzeszowskiej do liczniejszego udzia³u w przysz³orocznych zawodach - sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim zdrowie, zabawa i mile spêdzony czas.

W³odzimierz Ptak

DZIECIÊCY KARNAWA£
Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych zorganizowa³a dla dzieci pracowników uczelni zabawê karnawa³ow¹, która odby³a siê 11 stycznia br. w sto³ówce studenckiej.
W tym tradycyjnym ju¿ balu uczestniczy³o 489 ugoszczonych dzieci, którym Miko³aj
wrêczy³ paczki ze s³odyczami. Nasze pociechy, jak co roku, bawi³ Zespó³ Pieœni i Tañca
"Po³oniny" oraz oczywiœcie Miko³aj i wodzirej. Dzieciaki mia³y te¿ przyjemnoœæ obejrzenia bajki "Pch³a szachrajka" wystawionej przez aktorów Teatru im. W. Siemaszkowej.

W³odzimierz Ptak

Mówiê tutaj
do waszeci,
orze³ bez piór
nie poleci.

LINGWISTA
Ma poligloty g³owê
i zaciê-cie jêzykowe.

M£OCIARZ
Najpierw m³otem,
g³ow¹ potem.

G£OWA, MURU
NIE PRZEBIJE
Gdy gipsowy,
sprawa z g³owy.
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Nowy Rok

(fragment)

Juliusz S³owacki
Min¹³ rok jak lekkie naszych snów marzenie
Lub jak z³ote, b³yszcz¹ce nadziej¹ m³odoœci;
Gdy nas ponure okrywaj¹ cienie,
Có¿ nam po zgas³ej lampie, có¿ nam po przesz³oœci? A jednak w tej przesz³oœci chwila szczêœcia b³yska,
Jej pamiêæ siê nie zatrze w nudnych chwil potoku...
I choæ teraz têsknota serce moje œciska,
Winszuj mi szczêœcia w up³ynionym roku.

,
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REGULAMIN STUDIÓW
NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ
Obowi¹zuj¹cy studentów rozpoczynaj¹cych studia od roku akademickiego 2003/2004 - wprowadzony zarz¹dzeniem
Rektora Politechniki Rzeszowskiej nr 13/2003 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie: regulaminu studiów.
Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 12 wrzeœnia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. z 1990 r. nr 65, poz. 385) ustala siê regulamin studiów obowi¹zuj¹cy studentów studiów dziennych i zaocznych oraz nauczycieli akademickich realizuj¹cych proces dydaktyczny na Politechnice Rzeszowskiej.

I. PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Zadaniem Uczelni jest kszta³cenie i wychowanie.
2. Studenci i pracownicy Uczelni tworz¹ samorz¹dn¹ spo³ecznoœæ akademick¹, jako jej cz³onkowie wspó³decyduj¹ o sprawach Uczelni i s¹
wspó³odpowiedzialni za wykonanie jej zadañ.
3. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o przepisy regulaminu powinny wyp³ywaæ ze zrozumienia potrzeb, praw i obowi¹zków m³odzie¿y akademickiej i byæ zgodne z ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym
zwanej dalej "ustaw¹" oraz ze Statutem Politechniki Rzeszowskiej.
4. Politechnika Rzeszowska uczestniczy w Europejskim Systemie Transferu Punktów (ECTS - European Credit Transfer System).
§ 2.
1. Przyjêcie w poczet studentów nastêpuje z chwil¹ immatrykulacji
i z³o¿enia œlubowania, którego treœæ okreœla Statut Politechniki Rzeszowskiej. Po immatrykulacji student nabywa prawa studenckie.
2. Prze³o¿onym i opiekunem ogó³u studentów Uczelni jest rektor, a na
wydziale dziekan.
3. Reprezentantem ogó³u studentów Uczelni jest samorz¹d studencki.
4. Dziekan w porozumieniu z wydzia³owym samorz¹dem studenckim
mo¿e powo³aæ spoœród nauczycieli akademickich opiekunów grup i lat
studiów.
§ 3.
1. Na Politechnice Rzeszowskiej mog¹ byæ prowadzone nastêpuj¹ce typy
studiów:
a) jednolite studia magisterskie;
b) studia zawodowe (in¿ynierskie, licencjackie);
c) studia magisterskie uzupe³niaj¹ce.
2. Zajêcia dydaktyczne na Uczelni mog¹ byæ prowadzone w jêzykach obcych.
3. W celu uzupe³nienia wiedzy ogólnej i specjalistycznej mog¹ byæ prowadzone studia i kursy specjalne.
4. Podstawowym systemem studiów s¹ studia dzienne. Studia mog¹ byæ
równie¿ prowadzone w systemie zaocznym lub wieczorowym.

II. PRAWA I OBOWI¥ZKI STUDENTA
§ 4.
1. Student, oprócz uprawnieñ wynikaj¹cych z ustawy, ma prawo do:
a) zdobywania wiedzy i rozwijania w³asnych zainteresowañ;
b) studiowania wed³ug indywidualnego planu lub programu studiów,
na zasadach ustalonych przez radê wydzia³u;
c) studiowania poza swoim kierunkiem podstawowym na dowolnej liczbie kierunków lub specjalnoœci za zgod¹ dziekana, je¿eli
wype³nia wszystkie obowi¹zki zwi¹zane z tokiem studiów na kierunku podstawowym;
d) wyra¿ania opinii o prowadzonych zajêciach dydaktycznych i nauczycielach, wed³ug ustalonych na Uczelni zasad;
e) zrzeszania siê w uczelnianych organizacjach studenckich oraz do
czynnego uczestnictwa w ¿yciu naukowym, spo³ecznym, kulturalnym i sportowym;
f) pomocy materialnej wed³ug zasad okreœlonych odrêbnymi przepisami;
g) ochrony danych osobowych;
h) otrzymywania nagród i wyró¿nieñ wed³ug obowi¹zuj¹cych zasad;
i) wyboru w³adz akademickich;
j) student posiada prawo wyborcze (czynne i bierne) do organów kolegialnych Uczelni i do organów samorz¹du studenckiego wed³ug zasad okreœlonych odrêbnymi przepisami.

§ 5.
1. Podejmuj¹c studia na Politechnice Rzeszowskiej, student przyjmuje
nastêpuj¹ce obowi¹zki:
a) postêpowania zgodnego ze z³o¿onym œlubowaniem i regulaminem
studiów;
b) przestrzegania przepisów obowi¹zuj¹cych na Politechnice Rzeszowskiej oraz zwyczajów akademickich;
c) uczestnictwa w zajêciach dydaktycznych i organizacyjnych;
d) szacunku dla w³adz akademickich i pracowników Uczelni;
e) godnego zachowania siê w Politechnice Rzeszowskiej i poza jej terenem;
f) poszanowania mienia Uczelni;
g) obrony dobrego imienia Politechniki Rzeszowskiej oraz cz³onków
jej spo³ecznoœci.
2. Student ma obowi¹zek:
a) niezw³ocznie powiadomiæ dziekana o zmianie nazwiska, miejsca
sta³ego zameldowania oraz adresu do korespondencji;
b) terminowego wnoszenia na rzecz Politechniki Rzeszowskiej op³at
okreœlonych w odrêbnych przepisach;
c) zapoznawania siê z zarz¹dzeniami, poleceniami i informacjami
w³adz Uczelni oraz ich przestrzegania.
§ 6.
1. Za niewype³nianie obowi¹zków przez studenta dziekan ma prawo dokonaæ skreœlenia z listy studentów w trakcie trwania semestru.
2. Za naruszenie przepisów prawa, ra¿¹ce naruszenie obowi¹zków okreœlonych regulaminem studiów oraz zasad wspó³¿ycia spo³ecznego student ponosi odpowiedzialnoœæ przed komisj¹ dyscyplinarn¹ lub s¹dem
kole¿eñskim samorz¹du studenckiego na zasadach okreœlonych odrêbnymi przepisami.
3. Za przewinienia mniejszej wagi rektor lub dziekan mo¿e wymierzyæ
karê upomnienia z pominiêciem komisji dyscyplinarnej lub s¹du kole¿eñskiego. Ukarany mo¿e ¿¹daæ przeprowadzenia postêpowania dyscyplinarnego lub postêpowania przed s¹dem kole¿eñskim.

III. ORGANIZACJA STUDIÓW
§ 7.
1. Rok akademicki rozpoczyna siê 1 paŸdziernika i trwa do 30 wrzeœnia
nastêpnego roku. Rok akademicki obejmuje:
a) okres zajêæ wynikaj¹cy z planu studiów, podzielony na dwa semestry;
b) dwie sesje egzaminacyjne trwaj¹ce ³¹cznie nie krócej ni¿ 6 tygodni:
zimow¹ - zamykaj¹c¹ semestr zimowy (zasadnicz¹ i poprawkow¹)
oraz letni¹ - zamykaj¹c¹ semestr letni (zasadnicz¹ i poprawkow¹
w okresie poprzedzaj¹cym rozpoczêcie nowego roku akademickiego);
c) praktykê programow¹ okreœlon¹ planem studiów;
d) ferie zimowe i wiosenne oraz wakacje letnie.
2. Szczegó³ow¹ organizacjê roku akademickiego ustala rektor po zasiêgniêciu opinii samorz¹du studenckiego i podaje j¹ do wiadomoœci przed
rozpoczêciem roku akademickiego.
3. Rektor mo¿e ustanowiæ w ci¹gu roku akademickiego dni wolne od zajêæ.
4. Szczegó³owy rozk³ad zajêæ jest podawany do wiadomoœci studentów
przed rozpoczêciem semestru.
§ 8.
1. Student mo¿e studiowaæ wed³ug indywidualnego planu i programu
studiów.
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2. Dziekan kwalifikuje studenta na studia indywidualne na podstawie jego
wniosku, bior¹c pod uwagê postêpy w studiowaniu, zainteresowania,
zdolnoœci i osi¹gniêcia.
Dziekan mo¿e powo³aæ opiekuna naukowego ds. studiów indywidualnych studenta.
3. Plan studiów indywidualnych zatwierdza rada wydzia³u.
§ 9.
1. Student mo¿e, za zgod¹ w³aœciwych dziekanów, studiowaæ poza swoim
kierunkiem lub specjalnoœci¹ podstawow¹ na dowolnej liczbie kierunków, specjalnoœci lub dowolne przedmioty, tak¿e na ró¿nych uczelniach, je¿eli wype³nia wszystkie obowi¹zki zwi¹zane z tokiem studiów
na kierunku podstawowym.
2. Dziekan mo¿e cofn¹æ zgodê na studiowanie na innym kierunku lub specjalnoœci w razie niewype³nienia przez studenta obowi¹zków zwi¹zanych z tokiem studiów na kierunku podstawowym.
§ 10.
1. Student mo¿e przenieœæ siê na inny wydzia³ za zgod¹ dziekana wydzia³u przyjmuj¹cego, je¿eli wype³ni³ wszystkie obowi¹zki wynikaj¹ce
z przepisów obowi¹zuj¹cych na wydziale, który opuszcza.
2. Postanowienia ust.1. odnosz¹ siê równie¿ do przeniesienia studenta z
innej uczelni.
3. Dziekan uwzglêdniaj¹c system ECTS okreœla warunki, termin i sposób
wyrównania przez przeniesionego studenta zaleg³oœci, wynikaj¹cych z
ró¿nicy planów studiów i programu nauczania.
4. Student mo¿e za zgod¹ dziekana ubiegaæ siê o przeniesienie ze studiów
dziennych na studia zaoczne lub wieczorowe, a tak¿e odwrotnie.
§ 11.
1. O wznowienie studiów mo¿e ubiegaæ siê osoba, która je przerwa³a po
zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru studiów.
2. Wznowienie studiów nastêpuje od pocz¹tku semestru. Warunek ten nie
dotyczy wznowieñ w przypadku skreœlenia spowodowanego niez³o¿eniem pracy dyplomowej w terminie lub niezdaniem egzaminu dyplomowego.
3. O wznowienie studiów na danym wydziale mog¹ siê ubiegaæ byli studenci danego wydzia³u, innych wydzia³ów Politechniki Rzeszowskiej
lub innych uczelni.
4. O wznowieniu studiów decyduje dziekan w³aœciwego wydzia³u, który
okreœla szczegó³owe zasady wyrównania ró¿nic programowych oraz
zarz¹dza przeprowadzenie egzaminów sprawdzaj¹cych w przypadku
przerwy w studiach d³u¿szej ni¿ dwa lata lub up³ywu dwóch lat od daty
niezdania egzaminu dyplomowego.
5. Egzaminy sprawdzaj¹ce przeprowadzaj¹ egzaminatorzy wyznaczeni
przez dziekana.
6. Student, który wznowi³ studia na tym samym semestrze, na którym by³
wpisany przed skreœleniem lub ni¿szym jest uznawany za powtarzaj¹cego przedmiot/przedmioty.
7. Osoby drugiego lub wy¿szego roku studiów, które zosta³y skreœlone
z listy studentów prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,
mog¹ siê ubiegaæ o ponowne przyjêcie na odpowiednie lata studiów tylko w przypadku, gdy kara wydalenia z Uczelni zosta³a im darowana
w trybie i na zasadach okreœlonych w przepisach o postêpowaniu dyscyplinarnym wobec studentów szkó³ wy¿szych.

IV. ZALICZENIA SEMESTRÓW I LAT STUDIÓW
§ 12.
1. Student Politechniki Rzeszowskiej jest rozliczany z postêpów w nauce
co semestr.
2. Warunkiem zaliczenia semestru jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowi¹zkowych i praktyk oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów zgodnie z zapisem w § 18. ust. 1.
3. Zaliczenie semestru potwierdza siê odpowiednim wpisem w dokumentacji studenckiej z³o¿onej przez studenta w dziekanacie, w terminie do
30 dni od rozpoczêcia kolejnego semestru.
§ 13.
1. Zaliczenie przedmiotu objêtego egzaminem dokonywane jest na podstawie zaliczeñ wszystkich rodzajów zajêæ prowadzonych w ramach
przedmiotu oraz zdanego egzaminu.

2. Zaliczenie przedmiotu nie objêtego egzaminem dokonywane jest na
podstawie zaliczenia wszystkich rodzajów zajêæ prowadzonych w ramach tego przedmiotu.
3. Ka¿dy przedmiot koñczy siê ocen¹. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje siê nastêpuj¹ce oceny oraz odpowiadaj¹ce im oceny w systemie
ECTS:
- bardzo dobry
(bdb)
5,0 A
(w systemie ECTS)
- dobry plus
(db+)
4,5 B
(w systemie ECTS)
- dobry
(db)
4,0 C
(w systemie ECTS)
- dostateczny plus (dst+)
3,5 D
(w systemie ECTS)
- dostateczny
(dst)
3,0 E
(w systemie ECTS)
- niewystarczaj¹cy (nw)
2,5 FX (w systemie ECTS)
- niedostateczny
(ndst)
2,0 F
(w systemie ECTS)
4. Zapis oceny w systemie ECTS mo¿e byæ stosowany obok zapisu w systemie tradycyjnym. Ocenê "niewystarczaj¹cy" (nw) 2,5 FX stosuje siê
tylko w przypadku systemu ECTS, interpretowana jest ona jako ocena
negatywna ze stwierdzeniem potrzeby uzupe³nienia wymaganego zakresu wiedzy w przedmiocie.
5. Oceny "niewystarczaj¹cy" (nw) 2,5 FX i "niedostateczny" (ndst) 2,0 F
lub brak oceny oznacza niezaliczenie przedmiotu.
6. Zaliczenia przedmiotu w semestrze i wpisu do obowi¹zuj¹cej dokumentacji studenckiej dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot.
7. Oprócz oceny, przedmiotowi przyporz¹dkowuje siê punkty bêd¹ce
miar¹ pracoch³onnoœci jego opanowania. Liczba tych punktów jest
liczb¹ ca³kowit¹.
8. Wydzia³owy system ECTS zatwierdza rada wydzia³u.
9. Student uzyskuje punkty za zaliczenie przedmiotu bez wzglêdu na wysokoœæ otrzymanej pozytywnej oceny koñcowej. Rejestr uzyskanych
punktów prowadzi dziekanat.
10. £¹czna liczba punktów ECTS przypadaj¹ca na semestr wynosi 30.
11. Ocenê œredni¹ z okresu rozliczeniowego lub przebiegu studiów wyznacza siê jako œredni¹ wa¿on¹ ocen koñcowych okreœlon¹ wzorem:
å Oi × Pi
Ocena œrednia = i
å Pi
i

Oi - ocena koñcowa z i-tego przedmiotu, Pi - punkty przyporz¹dkowane do i-tego przedmiotu.
12. Zasady ustalania ocen koñcowych z przedmiotów ustala rada wydzia³u.
§ 14.
1. Zaliczeniu podlegaj¹ wszystkie formy zajêæ dydaktycznych. Kryteria
zaliczenia poszczególnych zajêæ oraz warunki dopuszczenia do egzaminu w przypadku przedmiotów egzaminacyjnych ustala nauczyciel
odpowiedzialny za przedmiot, a po zatwierdzeniu przez kierownika katedry lub zak³adu podaje do wiadomoœci studentom w pierwszych
dwóch tygodniach zajêæ.
2. W sprawach dotycz¹cych zaliczeñ poszczególnych zajêæ studentowi
przys³uguje prawo odwo³ania w ci¹gu 3 dni od decyzji prowadz¹cego
przedmiot do kierownika katedry lub zak³adu, który rozstrzyga ostatecznie sprawê. Kierownik katedry lub zak³adu mo¿e zarz¹dziæ komisyjne sprawdzenie wiedzy studenta.
3. Je¿eli prowadz¹cym przedmiot jest kierownik katedry/zak³adu lub
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, student w sprawach okreœlonych w ust. 2. zwraca siê do dziekana.
4. Komisyjne sprawdzenie wiedzy odbywa siê w sk³adzie: kierownik katedry lub zak³adu, nauczyciel prowadz¹cy przedmiot, drugi specjalista
z danego przedmiotu i dziekan w przypadkach okreœlonych ust. 3, postanowienia § 16. ust. 4. stosuje siê odpowiednio. Komisyjnemu sprawdzeniu wiadomoœci nie mo¿e przewodniczyæ osoba prowadz¹ca
przedmiot (zajêcia).
5. Negatywny wynik komisyjnego zaliczenia z danego przedmiotu nie
wyklucza rejestracji z d³ugiem dopuszczalnym na kolejny semestr.
§ 15.
1. Egzaminy odbywaj¹ siê w czasie sesji egzaminacyjnej. Do sesji egzaminacyjnej przystêpuj¹ wszyscy zarejestrowani studenci.
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest posiadanie zaliczeñ ze wszystkich rodzajów zajêæ realizowanych w tym
przedmiocie.
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3. Terminy egzaminów uzgadniaj¹ studenci z nauczycielami prowadz¹cymi przedmiot. Harmonogram sesji egzaminacyjnej zatwierdza dziekan i podaje do wiadomoœci studentów.
4. Tematy egzaminacyjne powinny byæ przygotowane przynajmniej
z dwudniowym wyprzedzeniem, z prawem wgl¹du przez kierownika
katedry/zak³adu i dziekana zlecaj¹cego zajêcia z danego przedmiotu.
5. Student mo¿e przyst¹piæ do egzaminu zerowego przed rozpoczêciem
sesji zasadniczej na zasadach okreœlonych przez prowadz¹cego przedmiot.
6. Wyniki egzaminu og³aszane s¹ w sposób uzgodniony ze studentami
w terminie do 7 dni od daty przeprowadzonego egzaminu. Wyniki egzaminu mog¹ byæ równie¿ udostêpnione studentom przez Internet
i sieæ lokaln¹ z zachowaniem indywidualnego dostêpu oraz zasad
ochrony informacji.
7. Student ma prawo wgl¹du do ocenionej pracy. Udostêpnienie studentowi pracy pisemnej mo¿e nast¹piæ w obecnoœci nauczyciela prowadz¹cego przedmiot w terminie do 14 dni od daty og³oszenia
wyników. W przypadku w¹tpliwoœci co do zasadnoœci wyniku egzaminu nauczyciel ma obowi¹zek uzasadnienia wystawionej oceny.
8. Podczas trwania sesji egzaminacyjnej zasadniczej student jest zobowi¹zany przyst¹piæ do egzaminów w terminie ustalonym dla danego
przedmiotu. Ma on równie¿ prawo uzupe³niæ brakuj¹ce zaliczenia
przedmiotów w terminach ustalonych przez prowadz¹cych zajêcia.
9. Nieprzyst¹pienie do egzaminu z danego przedmiotu spowodowane
niespe³nieniem warunku z ust. 2. lub nieusprawiedliwion¹ nieobecnoœci¹ jest równoznaczne z ocen¹ "niedostateczn¹" (2,0). W przypadku
usprawiedliwienia nieobecnoœci na egzaminie student zdaje egzamin
w pierwszym terminie ustalonym z prowadz¹cym przedmiot lub
w sesji poprawkowej, jako egzamin sesyjny.
10. Usprawiedliwieniem nieobecnoœci na egzaminie mo¿e byæ choroba
lub inne zdarzenie losowe. Usprawiedliwienie przyjmuje egzaminator, a sprawy sporne rozstrzyga dziekan.
11. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny "niewystarczaj¹cej" (2,5)
lub "niedostatecznej" (2,0) studentowi przys³uguje prawo do jednego
egzaminu poprawkowego z ka¿dego niezdanego przedmiotu w terminie ustalonym w sesji poprawkowej.

z przedmiotu lub praktyki, z którymi tematycznie jest zwi¹zana realizowana praca.
4. Udzia³ studenta w pracach obozu naukowego mo¿e byæ podstaw¹ do
zaliczenia ca³oœci lub czêœci praktyki studenckiej, je¿eli program obozu odpowiada wymogom okreœlonym w programie studiów dla danej
praktyki.
5. Dziekan mo¿e zwolniæ studenta z obowi¹zuj¹cych praktyk, je¿eli
uzna, ¿e student w inny sposób zdoby³ odpowiednie umiejêtnoœci
praktyczne.

§ 16.
Na uzasadniony wniosek studenta, z³o¿ony nie póŸniej ni¿ po up³ywie
3 dni od daty uzyskania negatywnej oceny z egzaminu poprawkowego,
dziekan mo¿e zarz¹dziæ egzamin komisyjny, który powinien siê odbyæ
w terminie do 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
Dziekan mo¿e równie¿, w przypadkach szczególnie uzasadnionych,
zarz¹dziæ egzamin komisyjny z w³asnej inicjatywy.
Egzamin komisyjny odbywa siê przed komisj¹ z³o¿on¹ z dziekana przewodnicz¹cego komisji, nauczyciela prowadz¹cego przedmiot,
który przeprowadzi³ poprzedni egzamin, jednego lub wiêcej specjalistów z zakresu przedmiotu objêtego egzaminem lub przedmiotu pokrewnego. Osobê egzaminatora i formê egzaminu komisyjnego ustala
przewodnicz¹cy komisji, który podaje j¹ do wiadomoœci studenta na
3 dni przed terminem egzaminu.
Na wniosek studenta w sk³ad komisji egzaminacyjnej mo¿e byæ
powo³any przedstawiciel organów samorz¹du studenckiego oraz opiekun roku bez prawa uczestnictwa w g³osowaniu.
Komisji egzaminacyjnej nie mo¿e przewodniczyæ osoba uprzednio egzaminuj¹ca studenta.
Ocena "niewystarczaj¹ca" (2,5) lub "niedostateczna" (2,0) z egzaminu
komisyjnego jest ostateczna, ale nie wyklucza rejestracji z d³ugiem dopuszczalnym na kolejny semestr.

§ 19.
1. Studentowi mo¿e byæ udzielony urlop:
a) krótkoterminowy;
b) roczny.
2. Jeden raz w okresie studiów student mo¿e otrzymaæ urlop roczny bez
podania przyczyny, pod warunkiem zaliczenia semestru poprzedzaj¹cego urlop.
3. Poza urlopem, o którym mowa w ust. 2., student mo¿e otrzymaæ urlop
jedynie w przypadku:
a) d³ugotrwa³ej choroby potwierdzonej odpowiednim zaœwiadczeniem lekarskim;
b) wa¿nych okolicznoœci losowych, w tym trudnej sytuacji materialnej, pod warunkiem terminowego wywi¹zywania siê z obowi¹zków
studenta;
c) wyjazdu na studia krajowe lub zagraniczne;
d) urodzenia dziecka lub opieki nad nim.
4. Na czas odbywania czynnej s³u¿by wojskowej student otrzymuje urlop
specjalny.
5. Ubieganie siê przez studenta o udzielenie urlopu powinno mieæ miejsce bezpoœrednio po zaistnieniu przyczyny stanowi¹cej podstawê do
jego udzielenia.
6. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenckie.
7. W trakcie urlopu student mo¿e, za zgod¹ dziekana, braæ udzia³ w niektórych zajêciach oraz przyst¹piæ do zaliczeñ i egzaminów.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

§ 17.
1. Praktyki stanowi¹ czêœæ procesu dydaktycznego i podlegaj¹ obowi¹zkowemu zaliczeniu. Szczegó³owe warunki odbywania i tryb zaliczania praktyk okreœla dziekan i podaje do wiadomoœci studentów
przed ich rozpoczêciem.
2. W uzasadnionych przypadkach dziekan lub jego pe³nomocnik ds.
praktyk mo¿e zwolniæ studenta z odbywania praktyki w okreœlonym
terminie i wydaæ zezwolenie na jej odbycie w innym terminie, nie koliduj¹cym z zajêciami wynikaj¹cymi z planu studiów.
3. Student uczestnicz¹cy w pracach badawczych lub wdro¿eniowych
mo¿e byæ zwolniony przez dziekana z udzia³u w niektórych zajêciach

§ 18.
1. Warunkiem rejestracji na kolejny semestr jest uzyskanie po semestrze
poprzedzaj¹cym co najmniej 30 - d punktów, gdzie d jest dopuszczalnym d³ugiem.
2. Jako dopuszczalny uznaje siê d³ug nie przekraczaj¹cy 6 punktów za semestr, przy czym d³ug ten nie mo¿e wynikaæ z niezaliczenia przedmiotów obligatoryjnych, które zgodnie z planem studiów s¹ obowi¹zkowymi poprzednikami przedmiotów semestru nastêpnego.
3. Student, który uzyskuje rejestracjê na kolejny semestr z d³ugiem dopuszczalnym, obci¹¿ony jest op³at¹ za powtarzanie przedmiotu/przedmiotów.
4. Student powtarzaj¹cy przedmiot/przedmioty zachowuje prawa studenckie.
5. Gdy d³ug z kolejnych semestrów jest wiêkszy ni¿ 12 punktów, dziekan
podejmuje decyzjê o skierowaniu na powtarzanie przedmiotu/przedmiotów bez rejestracji na kolejny semestr lub o skreœleniu z listy studentów.
6. D³ug zwi¹zany z niezaliczeniem obligatoryjnych przedmiotów semestru k-tego powinien byæ usuniêty nie póŸniej ni¿ do koñca semestru
k+2. Informacja o terminie zaliczenia musi byæ wpisana do dokumentacji studenckiej.
7. Po ostatnim semestrze studiów liczba uzyskanych punktów musi wynosiæ 30 x n, gdzie n jest liczb¹ semestrów, zgodnie z planem studiów.
Niespe³nienie tego warunku jest równoznaczne z niedopuszczeniem
studenta do egzaminu dyplomowego.

V. URLOPY

VI. PRACA DYPLOMOWA
§ 20.
1. Pracê dyplomow¹ student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do
tego nauczyciela akademickiego, spe³niaj¹cego kryteria zatwierdzone
przez radê wydzia³u.
2. Temat pracy dyplomowej powinien byæ ustalony nie póŸniej ni¿ rok
przed terminem ukoñczenia studiów magisterskich jednolitych lub nie
póŸniej ni¿ pó³ roku na innego typu studiach.
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3. Zmiana opiekuna pracy dyplomowej (tematu) jest mo¿liwa w uzasadnionych przypadkach za zgod¹ dziekana.
4. Jednostka wydaj¹ca temat pracy dyplomowej jest zobowi¹zana do zapewnienia technicznych warunków jej realizacji w przewidzianym terminie.
5. Oceny pracy dyplomowej dokonuje opiekun pracy oraz jeden recenzent
wyznaczony przez dziekana. Gdy jedna z ocen jest negatywna, o dopuszczeniu do egzaminu decyduje dziekan, który zasiêga opinii drugiego
recenzenta.
6. Dyplomant zobowi¹zany jest do z³o¿enia w dziekanacie oœwiadczenia
w sprawie korzystania przez Uczelniê z utworu jakim jest praca dyplomowa jego autorstwa.
§ 21.
1. Student studiów dziennych jest obowi¹zany z³o¿yæ pracê dyplomow¹
w roku planowego ukoñczenia studiów nie póŸniej ni¿ do koñca lutego
na studiach koñcz¹cych siê w semestrze zimowym lub do koñca czerwca na studiach koñcz¹cych siê w semestrze letnim.
2. Student studiów zaocznych lub wieczorowych jest obowi¹zany z³o¿yæ
pracê dyplomow¹ nie póŸniej ni¿ w ci¹gu trzech miesiêcy od daty zakoñczenia ostatniego semestru studiów.
3. Dziekan, na wniosek kieruj¹cego prac¹ lub na wniosek studenta, mo¿e
przesun¹æ termin z³o¿enia pracy dyplomowej w razie:
a) d³ugotrwa³ej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaœwiadczeniem lekarskim;
b) niemo¿noœci wykonania pracy dyplomowej w obowi¹zuj¹cym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezale¿nych od studenta.
Termin z³o¿enia pracy w tych przypadkach mo¿e byæ przesuniêty nie wiêcej jednak ni¿ o pó³ roku w stosunku do terminów okreœlonych w ust. 1. i 2.
§ 22.
1. Student, który nie z³o¿y³ pracy dyplomowej w terminach okreœlonych
w § 21., zostaje skreœlony z listy studentów.
2. Wznowienie studiów w razie skreœlenia studenta mo¿e nast¹piæ na zasadach okreœlonych w § 11.

VII. EGZAMIN DYPLOMOWY
§ 23.
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
a) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk, zdanie
wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów okreœlonych w § 18. ust. 7.;
b) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej.
2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym
zgodnie z procedur¹ ustalon¹ przez radê wydzia³u.
3. Egzamin dyplomowy odbywa siê przed komisj¹ powo³an¹ przez dziekana, w sk³ad której wchodz¹: dziekan lub prodziekan jako przewodnicz¹cy oraz opiekun pracy dyplomowej i recenzenci. Ponadto jako
cz³onków komisji egzaminacyjnej dziekan mo¿e powo³aæ nauczycieli
akademickich lub specjalistów spoza Uczelni, reprezentuj¹cych dyscypliny zwi¹zane ze specjalnoœci¹.
4. Egzamin dyplomowy powinien siê odbyæ w terminie nie przekraczaj¹cym trzech miesiêcy od daty z³o¿enia pracy.
5. W przypadku przed³u¿enia terminu z³o¿enia pracy dyplomowej, o którym mowa w § 21. ust. 3., egzamin dyplomowy powinien siê odbyæ
w terminie nie przekraczaj¹cym jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia pracy dyplomowej.
6. Dziekan mo¿e ustaliæ indywidualny termin egzaminu dyplomowego
dla studenta, który z³o¿y³ pracê dyplomow¹ przed up³ywem terminów
okreœlonych w § 21. ust. 1.
7. Przy ocenie wyników egzaminu stosuje siê oceny okreœlone w § 13.
ust. 3.
§ 24.
1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny "niewystarczaj¹cej" (2,5) lub "niedostatecznej" (2,0) albo nieusprawiedliwionego
nieprzyst¹pienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie
mo¿e siê odbyæ wczeœniej ni¿ przed up³ywem jednego miesi¹ca.

2. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie
dziekan wydaje decyzjê:
a) o skierowaniu na powtarzanie przedmiotu/przedmiotów
albo
b) o skreœleniu z listy studentów.
§ 25.
1. Ostateczny wynik studiów okreœla siê na podstawie:
a) oceny œredniej z toku studiów wyznaczonej jako œrednia wa¿ona
ocen koñcowych przedmiotów okreœlonej wzorem w § 13. ust. 11.
z wag¹ 0,7;
b) oceny pracy dyplomowej jako œredniej ocen opiekuna pracy i recenzenta z wag¹ 0,2;
c) oceny egzaminu dyplomowego z wag¹ 0,1.
2. Komisja egzaminacyjna mo¿e podwy¿szyæ wynik studiów okreœlony
na podstawie ust. 1. o 0,1, je¿eli student z pracy dyplomowej i egzaminu
dyplomowego otrzyma³ oceny bardzo dobre oraz uzyska³ co najmniej
dobre oceny koñcowe z przedmiotów w okresie ostatnich dwóch lat studiów.
3. W dyplomie ukoñczenia studiów wy¿szych wpisuje siê ostateczny wynik studiów jako:
- dostateczny
(3) przy wyniku do 3,50;
- dobry
(4) przy wyniku 3,51-4,40;
- bardzo dobry
(5) przy wyniku powy¿ej 4,40.
4. Absolwenci, którzy spe³nili ni¿ej wymienione warunki:
a) ukoñczyli studia w terminie okreœlonym planem studiów;
b) uzyskali œredni¹ ocen z toku studiów nie ni¿sz¹ ni¿ 4,5;
c) uzyskali z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre;
d) postêpowali zgodnie z treœci¹ œlubowania,
mog¹ otrzymaæ dyplom "z wyró¿nieniem" wg wzoru opracowanego
przez Uczelniê.
5. Dyplom z wyró¿nieniem przyznaje rada wydzia³u na wniosek komisji
egzaminu dyplomowego.
§ 26.
1. Student po z³o¿eniu egzaminu dyplomowego staje siê absolwentem Politechniki Rzeszowskiej.
2. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu powinien uregulowaæ
wszystkie zobowi¹zania wobec Uczelni. Odebranie dyplomu absolwent potwierdza podpisem.
§ 27.
1. Dyplomy Politechniki Rzeszowskiej otrzymuj¹ absolwenci, którzy
spe³nili wszystkie wymagania programu studiów danego wydzia³u,
kierunku i specjalnoœci.
2. Politechnika Rzeszowska mo¿e wydawaæ dyplomy ukoñczenia studiów wy¿szych z tytu³em zawodowym:
a) magister;
b) magister in¿ynier;
c) in¿ynier;
d) licencjat.

VIII. PRZEPISY KOÑCOWE
§ 28.
1. We wszystkich sprawach objêtych regulaminem studentowi przys³uguje prawo odwo³ania siê od decyzji. Organem pierwszej instancji jest
dziekan, organem odwo³awczym jest rektor. Termin sk³adania
odwo³ania od decyzji organu pierwszej instancji wynosi 14 dni od daty
otrzymania decyzji. Decyzja organu odwo³awczego jest ostateczna.
W przypadku skreœlenia z listy studentów decyzja organu odwo³awczego mo¿e byæ zaskar¿ona do Naczelnego S¹du Administracyjnego na
zasadach okreœlonych w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego.
2. Decyzje w sprawie wysokoœci odp³atnoœci za studia podejmuje rektor
i podaje w zarz¹dzeniu.
3. W sprawach dotycz¹cych porz¹dku i trybu odbywania studiów nie
objêtych przepisami regulaminu decyduje rektor Politechniki
Rzeszowskiej.

,
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Op³atek w Senacie

22 grudnia 2003 r.
odby³o siê
w Klubie
Studenckim
PLUS tradycyjne
ju¿, op³atkowe
spotkanie
Senatu
Politechniki
Rzeszowskiej.
Po
wys³uchaniu
¿yczeñ
z³o¿onych
przez
JM Rektora
prof. Tadeusza
Markowskiego
bior¹cy
udzia³
w spotkaniu

mieli przy
lampce wina
okazjê
do z³o¿enia
sobie
wzajemnych
¿yczeñ
i poœpiewania najpiêkniejszych
w œwiecie
polskich
kolêd
pod
kierunkiem,
niezawodnych
jak zawsze,
"Po³onin".
Obok
kilka
sekwencji
z owego
spotkania.

Fot. M. Misiakiewicz

Sport

Ruszajmy siê

Autorzy tekstów
Urszula Engel
Studentka VZD

mgr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu

dr in¿. Jadwiga Kaleta
Zak³ad Oczyszczania i Ochrony Wód

Akademicki

Instr. pilot mgr in¿. Jerzy Kluczniak
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

prof. dr hab. in¿. Henryk Kopecki
Kierownik Katedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki

Grzegorz Krasoñ
Student V ZD

dr hab. in¿. Kazimierz Lejda, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych

Pi³karze PRz mistrzami Podkarpacia

Dawid Mazurek
Student V IMD

Sabina M¹czka

Sukcesem naszych pi³karzy zakoñczy³y siê Akademickie Mistrzostwa Województwa
Podkarpackiego w halowej pi³ce no¿nej. Zawody z udzia³em 12 zespo³ów zosta³y
zorganizowane przez Klub Uczelniany AZS Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania
w Rzeszowie w nowej hali sportowej. Turniej sta³ na bardzo wysokim poziomie dziêki
udzia³owi wielu czo³owych pi³karzy regionu studiuj¹cych na poszczególnych uczelniach.
W pokonanym polu nasza dru¿yna zostawi³a faworyzowane zespo³y WSiZ i URz.
W kolejnych meczach Politechnika pokona³a: 4:0 PWSZ Przemyœl; 4:0 WSSG
Tyczyn; 4:2 PWSZ Jaros³aw; 2:0 karne (2:2) KN Tarnobrzeg oraz w finale 1:0 WSIiZ.
Zespó³ wystêpowa³ w sk³adzie:
Pawe³ Sawczyn - kapitan (najlepszy bramkarz turnieju),
Daniel Rusza³a - najlepszy strzelec (7 bramek),
Marcin Reiman, Tomasz Stafin,
£ukasz Pachla,
Krzysztof Cebula,
Marcin Koczara,
S³awomir Jurczak,
Ireneusz Wêgrzyn,
Tomasz Machej,
Damian Samborski.
Ruszy³a liga halowa.
Stoj¹ od lewej: Marcin Koczara,
Ryszard Konieczny, Krzysztof Cebula,
Marcin Reiman, Ireneusz Wêgrzyn,
£ukasz Pachla, Pawe³ Sawczyn.
Klêcz¹ od lewej: Damian Samborski,
S³awomir Jurczak, Tomasz Stafin,
Daniel Rusza³a, Tomasz Machej.

Studentka IV ZD

prof. zw. dr in¿. dr h.c. Kazimierz E. Oczoœ
Kierownik Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji
Sekretarz Rektora

mgr Ma³gorzata Pomorska
Studium Jêzyków Obcych

dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz
Prorektor ds. Nauczania

dr in¿. W³adys³aw Proszak
Katedra Fizyki

W³odzimierz Ptak
Samodzielna Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych

dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. PRz
Prodziekan ds. Nauki WBiIŒ

dr Alfred Szyde³ko
Zak³ad Finansów i Bankowoœci

mgr Lidia Œl¹czka
Kierownik Czytelni WCh i WBiIŒ

mgr Iwona Œlêzak-G³adzik
Biuro Rektora

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

in¿. Jan Wojtyna
Kierownik Biura Przysposobienia Obronnego Studentów

Marcin WoŸny
Student IV FD

Agnieszka Wójcik
Studentka V ZD

Gazeta
Politechniki
Zespó³ redakcyjny:

Œw.
Miko³aj
w akcji.

Stanis³awa Duda
Marcin Gêbarowski
Cecylia Heneczkowska
Jadwiga Kaleta
Marta Olejnik
(redaktor naczelna)
Jolanta Plewako
Bronis³aw Œwider
Joanna Wilk

Nie oddamy ani centymetra.

Andrzejkowo-Miko³ajowe potyczki
3 grudnia 2003 r. w hali sportowej PRz wyznaczyli sobie spotkanie mieszkañcy
domów studenckich, by zmierzyæ siê po raz kolejny w sportowo-rekreacyjnych zabawach. Jako przerywniki rozegrano cztery sety tradycyjnego meczu siatkówki kadra-siatkarki AZS. W kilku konkurencjach mieli okazjê wyst¹piæ równie¿ kibice, a w roli
œw. Miko³aja wyst¹pi³a najm³odsza azetesiaczka - 5-letnia Karolina. Turniej zakoñczy³ siê
zwyciêstwem
mieszkañców
Promienia przed Arkusem, II miejsce Akapit i Ikar,
Pi³ka
w grze.
tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej
a pi¹te Mechanik z Pingwinem. Puchary, dyplomy i drobne upominki wrêczyli uczestnikom obecny na imprezie prorektor Jerzy Potencki, prof. PRz, i prezes KU AZS
Grzegorz Sowa.
Tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej

Zapraszamy na Bal Sportowca
14 lutego 2004 r. w sto³ówce studenckiej naszej uczelni odbêdzie siê XX ju¿
Bal Sportowca Politechniki Rzeszowskiej. Zapewniamy dobr¹ zabawê i wiele
atrakcji. Informacje pod tel. 865 16 44, tel. kom. 604 177 022.

Adres Redakcji
Politechnika Rzeszowska
35-959 Rzeszów
ul. W. Pola 2, bud. A
pok. 105, tel. 854-12-60
e-mail: olema@prz.rzeszow.pl

Wydawca
Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego £ukasiewicza
35-959 Rzeszów
ul. W. Pola 2
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