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Nad przebiegiem spotkania z kandydatami czuwa³ przewodnicz¹cy
Uczelnianego Kolegium Elektorów prof. PRz A. Marciniec. Losowa-
nie kolejnoœci wyst¹pieñ kandydatów.
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Luty 2008 r. obfitowa³ w wiele wy-
darzeñ przewidzianych harmonogra-
mem wyborów. Wy³oniono kandy-
datów na funkcjê rektora Politechniki
Rzeszowskiej w kadencji 2008-2012
i w dniu 7 lutego br. og³oszono ich listê.
Wœród osób zg³oszonych na kandyda-
tów znaleŸli siê: dr hab. in¿., prof. PRz
Jerzy Bajorek, dr hab. in¿., prof. PRz
Kazimierz Buczek, dr hab. in¿., prof.
PRz W³odzimierz Kalita, dr hab. in¿.,
prof. PRz Jacek Kluska, prof. dr hab.
in¿. Tadeusz Markowski, prof. dr hab.
in¿. Marek Orkisz, prof. dr hab. in¿.
W³adys³aw Or³owicz, prof. dr hab. Ta-
deusz Paszkiewicz, prof. dr hab. in¿.
Jan Sieniawski, prof. dr hab. in¿. An-
drzej Sobkowiak, prof. dr hab. in¿. Fe-
liks Stachowicz, dr hab. in¿., prof. PRz
Szczepan Woliñski, prof. dr hab. in¿.
Leonard Ziemiañski. Spoœród 12
zg³oszonych przez pracowników i stu-
dentów kandydatów, zgodê na kandy-
dowanie wyrazili: prof. dr hab. in¿.
Tadeusz Markowski i prof. dr hab. in¿.
Andrzej Sobkowiak.

Na swoim pierwszym zebraniu,
które odby³o siê 8 lutego br., Uczelnia-
ne Kolegium Elektorów wybra³o prezy-
dium. Przewodnicz¹cym UKE zosta³
dr hab. in¿., prof. PRz Adam Marciniec,
wiceprzewodnicz¹c¹ - dr hab., prof.
PRz Anna Kucaba-Piêtal, a sekreta-
rzem dr in¿. Bartosz Miller. Kolegium
wybra³o tak¿e 4-osobow¹ Komisjê
Skrutacyjn¹ w sk³adzie: dr in¿. Jan Ro-
dziñski, dr in¿. Aleksander Starakie-
wicz, dr in¿. W³adys³aw Zielecki oraz
dr hab. in¿., prof. PRz Andrzej Kawa-
lec, który zosta³ przewodnicz¹cym Ko-
misji.

W dniu 21 lutego 2008 r. odby³o siê
spotkanie kandydatów na funkcjê rek-
tora z pracownikami i studentami u-
czelni. Przy du¿ej frekwencji zadano
kandydatom oko³o 40 pytañ. Wœród
nich by³y tak¿e pytania dotycz¹ce pro-
blemów wyborczych. Obydwaj kandy-

daci wypowiedzieli siê przeciwko
ograniczaniu biernego prawa wybor-
czego ze wzglêdu na osi¹gniêcie przez
pracownika wieku emerytalnego. Oby-
dwaj kandydaci uwa¿ali tak¿e, ¿e
w sk³ad rady wydzia³u powinni wcho-
dziæ wszyscy profesorowie i doktorzy
habilitowani pracuj¹cy na danym wy-
dziale.

Najwa¿niejszym wydarzeniem wy-
borczym by³y wybory rektora, które

odby³y siê 28 lutego 2008 r. W zebraniu
wyborczym wziê³o udzia³ 96 spoœród
100 elektorów. Oddano 96 g³osów wa¿-
nych.

Na funkcjê rektora ponownie wy-
brany zosta³ prof. dr hab. in¿. Andrzej
Sobkowiak, uzyskuj¹c 57 g³osów, prof.

dr hab. in¿. Tadeusz Markowski otrzy-
ma³ 35 g³osów, 4 elektorów nie udzie-
li³o poparcia ¿adnemu kandydatowi.

Rektora elekta czeka teraz zadanie
zaproponowania kandydatów na pro-
rektorów, 13 marca 2008 r. bêd¹ oni
wybierani przez Uczelniane Kolegium
Elektorów.

dr Henryk Herba
przewodnicz¹cy

Uczelnianej Komisji Wyborczej

WYBORY W£ADZ UCZELNI W 2008 ROKU

WYBÓR REKTORA DOKONANYWYBÓR REKTORA DOKONANY

Spotkanie z kandydatami. W I rzêdzie od lewej: przewodnicz¹cy UKW H. Herba,
wiceprzewodnicz¹ca A. Kucaba-Piêtal, sekretarz B. Miller, przewodnicz¹cy UKE
A. Marciniec. W II rzêdzie cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej: W. Zielecki, J. Ro-
dziñski, A. Kawalec - przewodnicz¹cy Komisji.

Fot. M. Misiakiewicz
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Profesor Andrzej Sobkowiak
rektorem w kadencji 2008-2012

Profesor Andrzej Sobkowiak
rektorem w kadencji 2008-2012

Prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobko-
wiak urodzi³ siê 8 listopada 1951 r.
w Rzeszowie. Uczêszcza³ do Szko³y
Podstawowej nr 10 i do I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Rzeszowie,
a w 1973 r. ukoñczy³ z wyró¿nieniem
studia na Wydziale Technologii Che-
micznej ówczesnej Wy¿szej Szko³y In-
¿ynierskiej w Rzeszowie i zosta³
zatrudniony na tej uczelni na stanowi-
sku naukowo-technicznym. Rozpocz¹³
wówczas pracê naukow¹ pod
kierunkiem prof. Boles³awa Fle-
szara. W tym samym roku podj¹³
magisterskie studia eksternis-
tyczne na Wydziale Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu
£ódzkiego, które ukoñczy³ dwa
lata póŸniej. W latach 1979-1988
by³ sekretarzem nowo powo³ane-
go Komitetu Okrêgowego Olim-
piady Chemicznej w Rzeszowie,
wk³adaj¹c du¿y wysi³ek w jego
organizacjê. W 2005 roku zosta³
przewodnicz¹cym tego Komite-
tu. A. Sobkowiak rozpocz¹³ pra-
cê nauczyciela akademickiego
powo³any w 1978 r. na stanowi-
sko starszego asystenta w Zak³a-
dzie Chemii Ogólnej Politechni-
ki Rzeszowskiej. Prowadzi³ æwi-
czenia rachunkowe i æwiczenia
laboratoryjne z chemii ogólnej
dla studentów kierunków niechemicz-
nych. Efektem tej pracy by³ opubliko-
wany w 1986 r. przez Oficynê Wy-
dawnicz¹ Politechniki Rzeszowskiej
skrypt jego autorstwa - "Chemia ogól-
na. Zbiór zadañ", który dwukrotnie
wznawiano w latach 1991 i 1997.

Stopieñ doktora nauk chemicznych
uzyska³ w 1982 r. na Wydziale Mate-
matyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
£ódzkiego, przedstawiaj¹c rozprawê
doktorsk¹ zatytu³owan¹ "Elektroche-
miczne hydroksylowanie niektórych
zwi¹zków aromatycznych", której pro-

motorem by³ prof. Boles³aw Fleszar.
Rada tego samego Wydzia³u nada³a A.
Sobkowiakowi stopieñ doktora habili-
towanego nauk chemicznych z zakresu
chemii, chemii fizycznej i elektroche-
mii w 1994 r., po przed³o¿eniu rozpra-
wy zatytu³owanej "Elektrochemiczne
i widmowe badania reakcji tlenu
cz¹steczkowego i nadtlenku wodoru ze
zwi¹zkami organicznymi, katalizowa-
nych kompleksami metali przejœcio-

wych". Po uzyskaniu stopnia doktora
habilitowanego zosta³ powo³any na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego
w Politechnice Rzeszowskiej.

Tytu³ naukowy profesora nauk che-
micznych nada³ dr. hab. in¿. A. Sobko-
wiakowi prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Lech Kaczyñski postanowie-
niem z dnia 8 czerwca 2006 r. W latach
1988-1991 prof. A. Sobkowiak odby³
sta¿ naukowy w Department of Chemi-
stry, Texas A&M University w College
Station (Texas, USA), pracuj¹c w gru-
pie prof. Donalda T. Sawyera. Na-
wi¹zane wówczas kontakty pozwoli³y

mu na wielokrotne pobyty na uniwersy-
tetach amerykañskich (Texas A&M
University, Washington State Universi-
ty, University of Minnesota). Efektem
sta¿u naukowego w USA by³o wspó³-
autorstwo monografii zatytu³owanej
"Electrochemistry for Chemists", wy-
danej w USA przez oficynê John Wiley
w 1995 r. oraz przet³umaczonej na
jêzyk japoñski i wydanej w Tokio
w 2003 r.

W 2000 roku prof. A. Sobko-
wiak obj¹³ kierownictwo nowo u-
tworzonego Zak³adu Chemii
Fizycznej (po reorganizacji Kate-
dry Chemii Fizycznej i Informa-
tyki Chemicznej), opracowuj¹c
i prowadz¹c wyk³ady z chemii fi-
zycznej dla studentów wszystkich
specjalnoœci realizowanych na
Wydziale Chemicznym Politech-
niki Rzeszowskiej. Zaanga¿owa³
siê wówczas w utworzenie spe-
cjalnoœci biotechnologia na tym
Wydziale.

W swojej dotychczasowej
dzia³alnoœci naukowej prof. A.
Sobkowiak opublikowa³ ponad
50 oryginalnych prac naukowych
w czasopismach o zasiêgu miê-
dzynarodowym. Uczestniczy³
w ponad 30 konferencjach miê-
dzynarodowych, prezentuj¹c wy-

niki swoich badañ. Zrealizowa³ 3 pro-
jekty badawcze finansowane przez Ko-
mitet Badañ Naukowych, dwukrotnie
otrzymywa³ granty NATO w progra-
mie Collaborative Linkage Grant, trzy-
krotnie otrzyma³ równie¿ granty apara-
turowe przyznawane przez KBN.

W tym czasie wypromowa³ 33 ab-
solwentów studiów magisterskich i in-
¿ynierskich na Wydziale Chemicznym
Politechniki Rzeszowskiej oraz by³
promotorem dwóch rozpraw doktor-
skich. Obecnie pod jego kierunkiem re-
alizowane s¹ 3 prace doktorskie.

Rektor elekt w otoczeniu dziennikarzy.
Fot. M. Misiakiewicz
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Dzia³alnoœæ naukowa prof. A. Sob-
kowiaka zdoby³a uznanie w kraju i za
granic¹. W latach 2002-2004 uczestni-
czy³ on w pracach sekcji T09A Komite-
tu Badañ Naukowych, a w 2003 r.
zosta³ wybrany jako przedstawiciel
Wydzia³u Chemicznego Politechniki
Rzeszowskiej do Komitetu Chemii Pol-
skiej Akademii Nauk. Od 1996 roku do
chwili obecnej uczestniczy równie¿
w pracach Komisji Elektroanalizy Ko-
mitetu Chemii Analitycznej Polskiej
Akademii Nauk. Profesor A. Sobko-
wiak by³ cz³onkiem Management Com-
mittee akcji COST (Cooperation in
Science and Technology) D21 - Me-
talloenzymes and Chemical Biomi-
metics (2000-2005) i D29 - Sustain-
able/Green Chemistry and Chemical
Technology (2002-2007).

W 1981 roku zosta³ cz³onkiem
pierwszego demokratycznie wybrane-
go Senatu Politechniki Rzeszowskiej.
Ponownie wybrany do Senatu w 1996 r.
zosta³ przewodnicz¹cym Senackiej Ko-
misji ds. Wspó³pracy z Zagranic¹. Zor-
ganizowa³ wówczas przy Politechnice
Rzeszowskiej Punkt Kontaktowy 5.
Programu Ramowego Unii Europej-

skiej. Punkt ten dzia³a nieprzerwanie do
chwili obecnej. W 1999 roku prof.
A. Sobkowiak zosta³ wybrany na stano-
wisko prorektora Politechniki Rze-
szowskiej ds. ogólnych i wspó³pracy
z zagranic¹. Oprócz realizacji podsta-
wowych dzia³añ dotycz¹cych progra-
mu Socrates/Erasmus dla studentów
oraz wymiany miêdzynarodowej pra-
cowników, rozszerzy³ on dzia³ania na
obszar zwi¹zany z problemami inno-
wacyjnoœci i transferu technologii.
I tak, w 2000 roku kierowa³ realizacj¹
projektu "Wspieranie Innowacyjnoœci
na Podkarpaciu", finansowanego z fun-
duszy PHARE - SCI-TECH II. Za-
pocz¹tkowany w ramach realizacji tego
projektu konkurs Innowator Podkarpa-
cia, maj¹cy na celu wy³anianie i nagra-
dzanie najbardziej innowacyjnych
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw wo-
jewództwa podkarpackiego, jest orga-
nizowany corocznie. Kierowa³ równie¿
zespo³em, który opracowa³ Regionaln¹
Strategiê Innowacyjnoœci Wojewódz-
twa Podkarpackiego.

Od 1 wrzeœnia 2005 r. pe³ni funkcjê
rektora Politechniki Rzeszowskiej. Do
najwa¿niejszych osi¹gniêæ organiza-

cyjnych w czasie pe³nienia tej funkcji
mo¿na zaliczyæ uzyskanie funduszy
z programu Polska Wschodnia na budo-
wê Regionalnego Centrum Dydaktycz-
no-Konferencyjnego i Biblioteczno-
-Administracyjnego PRz, ³¹cznie ze
œrodkami na przygotowanie projektu
technicznego oraz rozbudowê i doposa-
¿enie Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego
PRz, a tak¿e pozyskanie œrodków na re-
mont obiektów A, B, C i L Politechniki
Rzeszowskiej oraz ukoñczenie budowy
drogi dojazdowej do Akademickiego
Oœrodka Szybowcowego w Bezmie-
chowej.

Szeroka aktywnoœæ prof. Andrzeja
Sobkowiaka w ró¿nych dziedzinach
sprawi³a, ¿e w 1992 r. otrzyma³ nagrodê
naukow¹ Polskiego Towarzystwa Che-
micznego, w 1998 r. zosta³ odznaczony
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, w 2001 r.
Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej, w 2002 r. medalem "Zas³u¿onym
dla Politechniki Rzeszowskiej",
a w 2005 r. Krzy¿em Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski.

Anna Worosz

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 12 lutego 2008 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza w Politechnice Rzeszowskiej na posiedzeniu
w dniu 12 lutego 2008 r. przyjê³a jednomyœlnie jako obowi¹zuj¹ce stanowisko ministra nauki

i szkolnictwa wy¿szego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie biernego prawa wyborczego
w wyborach do jednoosobowych organów uczelni publicznych w kadencji 2008-2012.

TEKST KOMUNIKATU

Komunikat ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego
w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach
do jednoosobowych organów uczelni publicznych

Z uwagi na coraz czêœciej poja-
wiaj¹ce siê pytania dotycz¹ce biernego
prawa wyborczego kandydatów do
jednoosobowych organów uczelni
publicznych informujê, ¿e w ocenie

ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego
nale¿y przychyliæ siê do stanowiska
Fundacji Rektorów Polskich w tej
sprawie. Zgodnie z nim bierne prawo
wyborcze posiadaj¹:

a) kandydaci z grona nauczycieli
akademickich zatrudnionych w uczelni
jako podstawowym miejscu pracy,
którzy w dniu wyborów nie ukoñczyli
65 lat (zarówno kobiety, jak i mê¿czyŸ-
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ni) i jednoczeœnie nie skorzystali
uprzednio z prawa przejœcia na eme-
ryturê;

b) kandydaci z grona mianowanych
nauczycieli akademickich zatrud-
nionych na stanowisku profesora
zwyczajnego lub nadzwyczajnego do
koñca roku akademickiego, w którym
ukoñcz¹ oni 70. rok ¿ycia, o ile nie

skorzystali oni uprzednio z prawa
przejœcia na emeryturê.

Z art. 127 ust. 4 wynika, ¿e rektor
pe³ni swoj¹ funkcjê przez okres ca³ej
kadencji, nawet w przypadku ustania
mianowania, co tak¿e nastêpuje z koñ-
cem roku, w którym ukoñczy³ on 70 lat.
Regulacja taka zgodnie z ustaw¹
dotyczy jednak jedynie rektora. Osoby

wybrane na inne funkcje, w tym
prorektora, dziekana, prodziekana lub
wybieralnego cz³onka organu kole-
gialnego musz¹ w zwi¹zku z tym liczyæ
siê z faktem, ¿e je¿eli w trakcie kaden-
cji wygaœnie ich mianowanie w nastêp-
stwie ukoñczenia przez nich 70. roku
¿ycia, ich kadencja mo¿e zostaæ
odpowiednio skrócona.

prof. Barbara Kudrycka
minister nauki i szkolnictwa wy¿szego

Warszawa, dnia 18 stycznia 2008 r.

Stanowisko w sprawie niektórych aspektów
rozumienia sformu³owania "osi¹gniêcie wieku emerytalnego"

w kontekœcie biernego prawa wyborczego
w wyborach na uczelniach publicznych

Odpowiadaj¹c na pytanie dotycz¹ce
biernego prawa wyborczego, w na-
wi¹zaniu do treœci art. 71 ust. 1 p. 3 usta-
wy Prawo o szkolnictwie wy¿szym,
przedstawiam zainteresowanym uczel-
niom propozycjê przyjêcia nastê-
puj¹cego rozumienia sformu³owania
"nieosi¹gniêcie wieku emerytalnego
przez nauczyciela akademickiego za-
trudnionego w uczelni jako podstawo-
wym miejscu pracy" jako warunku
przys³ugiwania biernego prawa wybor-
czego.

Warunek ten spe³niaj¹, a tym sa-
mym dysponuj¹ biernym prawem wy-
borczym:

1) osoby z grona nauczycieli akade-
mickich, o których mowa wy¿ej, które
w dniu wyborów nie ukoñczy³y 65 lat,
jednakowo kobiety i mê¿czyŸni, a jed-
noczeœnie nie skorzysta³y uprzednio
z prawa przejœcia na emeryturê;

2) osoby z grona mianowanych na-
uczycieli akademickich zatrudnionych
na stanowisku profesora zwyczajnego
lub nadzwyczajnego do koñca roku
akademickiego, w którym ukoñcz¹ one
70. rok ¿ycia, pod warunkiem ¿e nie
skorzysta³y one uprzednio z prawa
przejœcia na emeryturê.

Z art. 127 ust. 4 wynika, ¿e rektor
pe³ni swoj¹ funkcjê przez okres ca³ej
kadencji, nawet w przypadku ustania
mianowania w jego przypadku, co tak-
¿e nastêpuje z koñcem roku, w którym
ukoñczy³ on 70. rok ¿ycia. Regulacja
taka zgodnie z ustaw¹ dotyczy jednak
jedynie rektora. Osoby wybrane na inne
funkcje, w tym prorektora, dziekana,
prodziekana lub wybieralnego cz³onka
organu kolegialnego musz¹ siê liczyæ
w zwi¹zku z tym, ¿e je¿eli w trakcie ka-
dencji wygaœnie ich mianowanie w na-
stêpstwie ukoñczenia przez nich 70 lat,
ich kadencja mo¿e zostaæ odpowiednio
skrócona, co mo¿e wymagaæ przepro-
wadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych na
okres do jej koñca.

Uzasadnienie:
U¿yte w art. 71 ust. 1 p. 3 ustawy

Prawo o szkolnictwie wy¿szym sfor-
mu³owanie "bierne prawo wyborcze
przys³uguje nauczycielom akademic-
kim, którzy nie osi¹gnêli wieku emery-
talnego" nale¿y rozumieæ tak, ¿e
osi¹gniêcie wieku emerytalnego doty-
czy konkretnego nauczyciela i oznacza
osi¹gniêcie wieku, w którym dany na-
uczyciel akademicki na emeryturê rze-
czywiœcie przechodzi, a zatem wieku
emerytalnego swoistego dla danego na-
uczyciela akademickiego. Chodzi tu za-
tem o jego osobisty wiek emerytalny,
i to wiek emerytalny w rozumieniu
ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym.
Nale¿y przyj¹æ, ¿e ustawa ta dopuszcza
do decyzji uprawnionego nauczyciela
akademickiego przyjêcie przez niego
zarówno ogólnego, powszechnego ro-
zumienia pojêcia wiek emerytalny,
okreœlonego na podstawie innych
ustaw, jak i szczególne znaczenie tego
pojêcia na gruncie orzecznictwa do-
tycz¹cego szkolnictwa wy¿szego
(wspólny wiek emerytalny dla kobiet
i mê¿czyzn), a tak¿e jego rozumienie
adresowane przez ustawodawcê do
grona jedynie mianowanych profeso-
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Uchwa³a nr 6/2005/2008
z dnia 25 stycznia 2008 r.

w sprawie
finansowania wy¿szego szkolnictwa

technicznego

Konferencja Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych apeluje do mi-
nistra nauki i szkolnictwa wy¿szego
o zwiêkszenie finansowania wy¿szego
szkolnictwa technicznego.

Pog³êbiaj¹ce siê niedofinansowanie
szkolnictwa wy¿szego, a szczególnie
wymagaj¹cych znacznych nak³adów
kierunków technicznych, grozi wy-
st¹pieniem powa¿nego braku in¿ynie-
rów, co mo¿e spowodowaæ zapaœæ tech-
nologiczn¹ i cywilizacyjn¹, zabraknie
bowiem specjalistów rozwijaj¹cych in-
nowacyjn¹ gospodarkê. Rynek pracy
oczekuje na absolwentów z dyplomem
in¿yniera i magistra in¿yniera.

W minionych latach uczelnie tech-
niczne dokona³y olbrzymiego wysi³ku,
zwiêkszaj¹c kilkakrotnie liczbê studen-
tów przy nieproporcjonalnie ma³ym
wzroœcie dotacji ministerialnej. W tej
sytuacji nasze œrodowisko nie mo¿e
wzi¹æ odpowiedzialnoœci za marginali-
zacjê polskich uczelni technicznych
w skali europejskiej.

prof. dr hab. in¿. Jan Krysiñski
przewodnicz¹cy KRPUT

KRPUT

Ósme w kadencji 2005-2008 spotkanie Konferencji Rektorów
Pañstwowych Uczelni Technicznych odby³o siê w dniach 24-26 stycznia 2008 r.,

a jego gospodarzem by³ Uniwersytet Zielonogórski.
Kolejne spotkanie odbêdzie siê 23-25 kwietnia 2008 r.

- organizatorem posiedzenia bêdzie tym razem Politechnika £ódzka.

rów, zgodnie z treœci¹ art. 127 ust. 2
ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

Je¿eli wiêc mianowany profesor
zwyczajny lub nadzwyczajny przejdzie
na emeryturê dopiero w zwi¹zku
z ukoñczeniem przez niego 70. roku ¿y-
cia, zachowuje on bierne prawo wybor-
cze do tego czasu, ale nie d³u¿ej.

Pozosta³e, niebudz¹ce w¹tpliwoœci
elementy interpretacji ustawowego po-
jêcia biernego prawa wyborczego za-
warte zosta³y w za³¹czonych eks-
pertyzach (patrz: Dodatki) autorstwa
prof. prof. H. Izdebskiego i Z. Niewia-
domskiego. Wyjaœnienia wymaga, ¿e
opracowania te, zawieraj¹ce wstêpn¹
propozycjê przyjêcia interpretacji o li-
micie wieku 65 lat tak¿e w odniesieniu
do mianowanych profesorów, z wy-
j¹tkiem kandydatów na funkcjê rekto-
ra, stanowi³y jedynie punkt wyjœcia do
przeprowadzonych kolegialnie analiz
i dyskusji, które - pomimo pocz¹tko-
wych ró¿nic pogl¹dów - doprowadzi³y
nas w dniu 10 stycznia br. do wspólne-
go przyjêcia przedstawionej wy¿ej in-
terpretacji ustawy Prawo o szkolnictwie
wy¿szym w odniesieniu do treœci art. 71
ust. 1 p. 3.

* * *
Stanowisko to kierunkowo zyska³o

poparcie uczestnicz¹cych w dyskusji
prof. prof. H. Izdebskiego (UW)
i Z. Niewiadomskiego (SGH) oraz dr.
R. Piotrowskiego (UW) w wyniku de-
baty przeprowadzonej z udzia³em prof.
J. WoŸnickiego w ramach seminarium
szkoleniowo-dyskusyjnego Fundacji
Rektorów Polskich nt. Dobre praktyki
w procedurach wyborczych na uczel-
niach w dniu 10 stycznia br.

Stanowisko to w swych konkluzjach
jest zbie¿ne z opiniami prof. M. Sewe-
ryñskiego (U£) i prof. S. Wronkow-
skiej-Jaœkiewicz (UAM).

prof. dr hab. Jerzy WoŸnicki
prezes Fundacji Rektorów Polskich

Dodatki

1. Prof. H. Izdebski - Uwagi o przedmiocie nieosi¹gniêcia wieku emerytal-
nego jako wymogu przys³ugiwania biernego prawa wyborczego w wyborach
w szko³ach wy¿szych (wstêpna opinia).

2. Prof. H. Izdebski - Uwagi o przedmiocie zastosowania przepisów o lustra-
cji do wyborów w szko³ach wy¿szych.

3. Prof. Z. Niewiadomski - projekt wstêpny Komunikatu nr 3 Uczelnianej
Komisji Wyborczej SGH z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie treœci pojêcia
"bierne prawo wyborcze".

4. Prof. S. Wronkowska-Jaœkiewicz - Uwagi w sprawie interpretacji przepi-
sów ustawy dotycz¹cych biernego prawa wyborczego.

Treœæ ekspertyz wymienionych w Dodatkach jest dostêpna na stronie
www.frp.org.pl.



8 GAZETA POLITECHNIKI

Nominacje profesorskie

Prof. dr hab. in¿. Zenon Hen-
dzel - kierownik Katedry Mecha-
niki Stosowanej i Robotyki na
Wydziale Budowy Maszyn i Lot-
nictwa - otrzyma³ w dniu 29 sty-
cznia 2008 r. w Pa³acu Pre-
zydenckim tytu³ naukowy profe-
sora nauk technicznych, nadany
przez prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Lecha Kaczyñskiego
postanowieniem z dnia 22 paŸ-
dziernika 2007 r.

Prof. Z. Hendzel urodzi³ siê
w 1949 r. w Ropczycach. W 1973 roku
ukoñczy³ Akademiê Górniczo-Hut-
nicz¹ w Krakowie. Stopieñ doktora
nauk technicznych uzyska³ w 1980 r. na
Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej, a stopieñ doktora habili-

towanego nauk technicznych z zakresu
budowy i eksploatacji maszyn - dyna-
miki i sterowania maszynami -
w 1997 r. na Wydziale In¿ynierii Me-
chanicznej i Robotyki Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie. Od 1973
roku jest pracownikiem Politechniki

Rzeszowskiej. Zajmuje siê problema-
tyk¹ sterowania uk³adami nieliniowy-
mi, sterowaniem odpornym, adapta-
cyjnym, metodami sztucznej inteligen-
cji, zagadnieniami sterowania beha-
wioralnego mobilnych robotów ko-
³owych.

Jest autorem i wspó³autorem 5 mo-
nografii z zakresu modelowania i stero-
wania, a w szczególnoœci sterowania
ruchem mobilnych robotów ko³owych.
Prowadzone monotematyczne badania
naukowe, dotycz¹ce ww. tematyki,
umo¿liwi³y mu przygotowanie ponad
100 opracowañ naukowych, w tym ar-
tyku³ów naukowych, referatów nauko-
wych oraz nieopublikowanych zew-
nêtrznie opracowañ wynikaj¹cych z re-
alizacji prac naukowo-badawczych.
W dotychczasowym dorobku kszta³ce-
nia kadry naukowej wypromowa³
trzech doktorów i jest promotorem jed-
nego przewodu doktorskiego. Jest
cz³onkiem dwóch Sekcji Komitetów
Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Te-
orii Maszyn i Mechanizmów w Komi-
tecie Budowy Maszyn PAN oraz Sekcji
Dynamiki Maszyn w Komitecie Me-
chaniki PAN.

W okresie swojej dzia³alnoœci dy-
daktycznej prowadzi³ i prowadzi zajê-
cia ze studentami studiów dziennych
i zaocznych Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
z nastêpuj¹cych przedmiotów: mecha-
nika ogólna, podstawy automatyki, teo-
ria sterowania, sztuczne sieci neuro-
nowe, uk³ady z logik¹ rozmyt¹, teoria
sterowania robotami. Jest autorem no-
wych specjalnoœci: mechatronika oraz
informatyka i robotyka uruchomionych
na kierunku "mechanika i budowa ma-
szyn" oraz nowego kierunku "automa-
tyka i robotyka".

Profesor Zenon Hendzel

Wrêczenie aktu nominacji.
Fot. w³asna
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Profesor Andrzej Kolek

W latach 2003-2005 pe³ni³ funkcjê
prodziekana ds. nauczania na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa Politech-
niki Rzeszowskiej. By³ wieloletnim
cz³onkiem Senatu PRz. Obecnie jest
przedstawicielem Politechniki Rze-
szowskiej w Senacie Pañstwowej Wy¿-
szej Szko³y Zawodowej w Sanoku,

pe³ni tak¿e funkcjê kierownika Katedry
Mechaniki Stosowanej i Robotyki.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹, dy-
daktyczn¹ i organizacyjn¹ by³ wielo-
krotnie nagradzany nagrodami ministra
i rektora. Otrzyma³ Medal Komisji
Edukacji Narodowej.

Postêpowanie w sprawie nadania
tytu³u naukowego profesora przepro-
wadzi³a Rada Wydzia³u In¿ynierii Me-
chanicznej i Robotyki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

(biogram autoryzowany)

Prof. dr hab. in¿. Andrzej Kolek
- kierownik Katedry Podstaw E-
lektroniki na Wydziale Elektro-
techniki i Informatyki - otrzyma³
w dniu 31 stycznia 2008 r.
w Pa³acu Prezydenckim tytu³ na-
ukowy profesora nauk technicz-
nych, nadany przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyñskiego postanowieniem
z dnia 22 paŸdziernika 2007 r.

Prof. A. Kolek urodzi³ siê w £añcu-
cie w 1958 r. Ukoñczy³ tamtejsze I Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. H. Sien-
kiewicza, w którym by³ uczniem m.in.
prof. Jana Marsza³a. Po maturze
(1977 r.) studiowa³ w Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie - jest absol-
wentem (1982 r.) Wydzia³u Elektro-
techniki, Automatyki i Elektroniki tej
uczelni. Pracê doktorsk¹ obroni³ na
Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej w 1990 r. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³ nie-
¿yj¹cy ju¿ prof. Andrzej Kusy. Stopieñ
doktora habilitowanego nauk technicz-
nych z zakresu elektroniki uzyska³ na
Wydziale Elektroniki Politechniki
Wroc³awskiej w 1997 r. po obronie roz-
prawy pt. 1/f noise in macroscopically
disordered systems. W Politechnice
Rzeszowskiej pracuje od 1982 r. - pracê
rozpoczyna³ jako pracownik technicz-
ny.

G³ówne kierunki dzia³alnoœci na-
ukowej prof. A. Kolka to elektronika
materia³ów niejednorodnych i nie-
uporz¹dkowanych, a konkretnie bada-

nia zjawisk transportu i szumów nisko-
czêstotliwoœciowych w tych materia-

³ach. Jest autorem lub wspó³autorem
oko³o 100 publikacji naukowych, z cze-
go ponad 30 ukaza³o siê w znanych cza-
sopismach z Listy Filadelfijskiej, m.in.
Physical Review (B:1991, 1992, 1996,
2001, E:1996), Journal of Physics
(C:1988, CM:1994, 1999, D:1998,
2003, 2008), Physica Status Solidi
(B:2000, 2002, C:2006), Review of
Scientific Instruments (2005), Int. J. of
Electronics (1992, 1994), Microelec-
tronics Reliability (2006), Sensors and
Actuators (A: 2007), Journal of App-
lied Physics (2007), Physica (A:1989,
1997), Nanostructured Materials
(1995), JETP (1996, Lett. 1996), Vacu-

Wrêczenie aktu nominacji.
Fot. w³asna
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Profesor Wieslaw Zylski
.

um (1998), Measurement Science and
Technology (2006).

Prace te dotycz¹ takich zagadnieñ,
jak:

� modelowanie mechanizmu prze-
wodnictwa kompozytów metal-
-izolator,

� sieci perkolacyjne,
� przewodnictwo kwantowome-

chaniczne i szumy œrutowe
uk³adów nieuporz¹dkowanych,

� rezystywne warstwy grube,
� szumy niskoczêstotliwoœciowe.
Tematyki elektrycznych szumów

niskoczêstotliwoœciowych dotyczy
równie¿ rozprawa habilitacyjna i mo-
nografia pt. Szumy niskoczêstotliwo-
œciowe - metody badañ eksperymen-
talnych, która ukaza³a siê w 2006 r.

Prof. Andrzej Kolek od 1999 r. kie-
ruje Katedr¹ Podstaw Elektroniki
(KPE) Politechniki Rzeszowskiej. Jed-
nostka posiada dwa nowoczeœnie wy-
posa¿one laboratoria, a zespó³ pra-
cowników opanowa³ trudne techniki

pomiarów kriogenicznych. Temperatu-
ra rzêdu 0,3 kelwina, któr¹ mo¿na
osi¹gn¹æ w Laboratorium Badañ Krio-
magnetycznych KPE, jest "dostêpna"
w kraju tylko w nielicznych specjalisty-
cznych laboratoriach. Podobnie jest
w przypadku zaawansowanych metod
analizy sygna³ów losowych. W Labora-
torium Szumów i Procesów Stochas-
tycznych mo¿liwe jest m.in. prowadze-
nie badañ metodami niskoczêstotliwo-
œciowej spektroskopii szumowej oraz
analizy sygna³ów niestacjonarnych za
pomoc¹ funkcji gêstoœci widmowych
II rzêdu. Zespó³, którym kieruje prof.
A. Kolek, wspó³pracuje z pracownika-
mi Instytutu Technologii Elektronowej
w Warszawie, Wydzia³u Elektroniki
Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki
Wroc³awskiej, Wydzia³u Fizyki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego oraz Instytu-
tu Fizyki Ogólnej i Teoretycznej
Politechniki Kijowskiej.

Prof. A. Kolek prowadzi zajêcia dy-
daktyczne z zakresu analogowych

uk³adów elektronicznych dla studen-
tów kierunku elektronika i telekomuni-
kacja naszej uczelni. W chwili obecnej
pe³ni funkcjê prodziekana ds. nauki
Wydzia³u Elektrotechniki i Informaty-
ki, jest cz³onkiem Senatu PRz oraz
pe³ni funkcjê redaktora serii wydawni-
czej "Elektrotechnika" Zeszytów Na-
ukowych PRz. Jest cz³onkiem Sekcji
Technologii Elektronowej i Materia-
³ów Elektronicznych Komitetu Elek-
troniki i Telekomunikacji PAN oraz
cz³onkiem kilku komitetów nauko-
wych konferencji z zakresu elektroniki.
By³ wielokrotnie nagradzany Nagrod¹
Rektora PRz, otrzyma³ Medal Komisji
Edukacji Narodowej i Srebrny Krzy¿
Zas³ugi.

Postêpowanie w sprawie nadania
tytu³u naukowego profesora przepro-
wadzi³a Rada Wydzia³u Elektroniki
Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki
Wroc³awskiej.

(biogram autoryzowany)

Prof. dr hab. in¿. Wies³aw ¯yl-
ski z Katedry Mechaniki Stoso-
wanej i Robotyki na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa,
otrzyma³ w dniu 29 stycznia
2008 r. w Pa³acu Prezydenckim
tytu³ naukowy profesora nauk
technicznych, nadany przez pre-
zydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lecha Kaczyñskiego po-
stanowieniem z dnia 22 paŸdzier-
nika 2007 r.

Prof. W. ¯ylski urodzi³ siê w 1938 r.
w Krakowie. W 1962 roku ukoñczy³
Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ w Kra-
kowie, stopieñ doktora nauk technicz-
nych uzyska³ w 1975 r. na Wydziale
Maszyn Górniczych i Hutniczych tej
uczelni, a stopieñ doktora habilitowa-

nego nauk technicznych z zakresu bu-
dowy i eksploatacji maszyn - dynamiki
maszyn - w 1997 r. na Wydziale In¿y-
nierii Mechanicznej i Robotyki Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Od 1963 roku jest pracownikiem Poli-
techniki Rzeszowskiej.

Jest autorem i wspó³autorem 5 mo-
nografii z zakresu modelowania i stero-
wania, a w szczególnoœci modelowania
mobilnych robotów ko³owych. Prowa-
dzone badania naukowe, dotycz¹ce za-
gadnieñ szeroko rozumianej me-
chaniki, umo¿liwi³y mu przygotowanie
ponad 100 opracowañ naukowych,
w tym artyku³ów naukowych, refera-
tów naukowych oraz nieopublikowa-
nych na zewn¹trz opracowañ wy-
nikaj¹cych z realizacji prac naukowo-
-badawczych. W dotychczasowym do-
robku kszta³cenia kadry naukowej wy-
promowa³ dwóch doktorów.

Pracuje przez ca³y czas w tym sa-
mym Zak³adzie, którego obecna nazwa
brzmi: Katedra Mechaniki Stosowanej
i Robotyki na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej. Prowadzi³ i prowadzi wy-
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k³ady, æwiczenia, seminaria i laborato-
ria z mechaniki ogólnej, drgañ mecha-
nicznych oraz teorii maszyn i me-
chanizmów na studiach dziennych, za-
ocznych i doktoranckich. Pe³ni³ wiele
funkcji organizacyjnych. By³ opieku-
nem lat studenckich, ko³a naukowego,
klubu AZS, punktów konsultacyjnych
Politechniki w Tarnobrzegu i Sanoku,
wieloletnim sekretarzem Wydzia³owej
i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
Przez okres 11 lat by³ prodziekanem ds.
studiów dziennych i dla pracuj¹cych.
W latach 1992-1994 by³ cz³onkiem
Rady Naukowej Oœrodka Badawczo-
-Rozwojowego WSK w Mielcu, by³
równie¿ sekretarzem Wydzia³u Nauk
Technicznych Rzeszowskiego Towa-
rzystwa Naukowego. Aktywnie uczest-
niczy w organizacji wszystkich tra-
dycyjnych ju¿ Sympozjów Dynamiki
Konstrukcji (pierwsze w 1968 r., obec-
nie ju¿ trzynaste). Od 2004 roku jest
cz³onkiem Polskiego Komitetu Teorii
Maszyn i Mechanizmów przy Komite-
cie Budowy Maszyn PAN, cz³onkiem
Sekcji Dynamiki Uk³adów w Komite-
cie Mechaniki PAN oraz wieloletnim
sekretarzem Rzeszowskiego Oddzia³u
PTMTS-u. W 1996 roku by³ przewod-
nicz¹cym Komitetu Organizacyjnego
XIII Ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowo-Dydaktycznej TMiM.

W 1997 roku podj¹³ dzia³alnoœæ pro-
wadz¹c¹ do uruchomienia na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa Politech-
niki Rzeszowskiej specjalnoœci mecha-

tronika, której jest opiekunem. W la-
tach 1998-2002 by³ prodziekanem
WBMiL ds. naukowych. W tym czasie
podj¹³ dzia³alnoœæ zmierzaj¹c¹ do uru-
chomienia Studiów Doktoranckich na
Wydziale. Jest wspó³autorem urucho-
mionego od 2004 r. nowego kierunku
kszta³cenia w zakresie "automatyka
i robotyka" ze specjalnoœci¹ informaty-
ka i robotyka. Obecnie dzia³alnoœæ nau-
kowa Profesora skupia siê wokó³ pro-
blematyki modelowania autonomicz-
nych mobilnych robotów ko³owych. Za

dotychczasow¹ dzia³alnoœæ naukowo-
-badawcz¹, dydaktyczno-wychowaw-
cz¹ i organizacyjn¹ by³ wielokrotnie
nagradzany nagrodami ministra i rekto-
ra. Otrzyma³ równie¿ Srebrny i Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi oraz Medal Komisji
Edukacji Narodowej.

Postêpowanie w sprawie nadania
tytu³u naukowego profesora przepro-
wadzi³a Rada Wydzia³u In¿ynierii Me-
chanicznej i Robotyki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

(biogram autoryzowany)

Wrêczenie aktu nominacji.
Fot. w³asna

W dniu 18 stycznia 2008 r. uroczy-
œcie dokonano aktu oddania do u¿ytku
Centrum Informacyjnego Politechniki
Rzeszowskiej (szerzej o inwestycji pi-
saliœmy w styczniowym wydaniu GP).
Uroczystoœci otwarcia przewodniczy³
prorektor ds. nauki - dr hab. in¿. Jacek
Kluska, prof. PRz, goœæmi uroczystoœci
byli m.in.: wicemarsza³ek wojewódz-

twa podkarpackiego prof. PRz Jan Bu-
rek, wiceprezydent Rzeszowa Henryk
Wolicki, rzecznik wojewody Wies³aw
Bek, przedstawiciele firmy Sun Micro-
systems Poland oraz NextiraOne (firma
wygra³a przetarg na dostawê kompute-
ra).

Centrum powsta³o w ramach projek-
tu wspó³finansowanego przez UE ze

œrodków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Zinte-
growanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Stanowi sa-
modzieln¹ jednostkê organizacyjn¹
uczelni, po³¹czenie z Internetem odby-
wa siê poprzez ³¹cza Rzeszowskiej
Miejskiej Sieci Komputerowej.

CENTRUM INFORMACYJNE
Politechniki Rzeszowskiej otwarte
CENTRUM INFORMACYJNE
Politechniki Rzeszowskiej otwarte
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Celem dzia³alnoœci Centrum jest
nieodp³atne udostêpnianie zasobów
sprzêtowych na potrzeby Politechniki
Rzeszowskiej oraz regionalnych insty-
tucji pañstwowych i samorz¹dowych
Podkarpacia. Na wydzielonych serwe-
rach mo¿na utrzymywaæ takie us³ugi
sieciowe, jak serwisy WWW, konta
pocztowe, bazy danych. Mo¿na tak¿e
przeprowadzaæ zadania obliczeniowe.
System komputerowy Sun Blade 8000
jest systemem modularnym. Sprzêt
mieœci siê w kilku szafach i jest zainsta-
lowany w specjalnie przystosowanym
pomieszczeniu w budynku L. Oprócz

serwerów wirtualnych i pasma interne-
towego u¿ytkownicy Centrum bêd¹
mogli korzystaæ z systemu portalowego
klasy CMS do utrzymywania swoich
serwisów internetowych i intraneto-
wych.

Udostêpnienie du¿ego komputera
jest wa¿nym wydarzeniem w historii
Politechniki Rzeszowskiej, które przy-
czyni siê dodatkowo do zacieœniania
wspó³pracy z regionalnymi instytucja-
mi samorz¹dowymi i pañstwowymi.

Marta Olejnik

Przeciêcie wstêgi przez wicemarsza³ka
województwa podkarpackiego prof. PRz
J. Burka.

Fot. M. Misiakiewicz

Dyplom uznania dla prof. K. Kaczmarskiego z r¹k prorektora J. Kluski. Z prawej
wicekanclerz J. Bury.

Fot. M. Misiakiewicz

W 2008 roku Fundacja bêdzie kontynuowa³a swoj¹ poli-
tykê zwiêkszania bezpoœredniego wsparcia dla najlepszych
uczonych i zespo³ów badawczych, promowania wczesnego
uzyskiwania niezale¿noœci naukowej przez m³odych uczo-
nych oraz rozwijania wspó³pracy naukowej.

W 2008 roku Fundacja zamierza przeznaczyæ na
wspieranie nauki ponad 46 mln z³.

G³ówne zmiany w ofercie programowej Fundacji na
rok 2008 s¹ zwi¹zane z uruchomieniem czterech nowych
programów finansowanych ze œrodków strukturalnych UE

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013 (Dzia³anie 1.2: Wzmocnienie poten-
cja³u kadrowego nauki) oraz rozpoczêciem realizacji no-
wego programu pomocy dla bibliotek - FUNDUSZE DLA
BIBLIOTEK. Szczegó³owy opis nowych programów znaj-
duje siê w zestawieniu wszystkich programów Fundacji na
rok 2008, dostêpnym na stronie internetowej Fundacji.
Jednoczeœnie Fundacja zakoñczy³a prowadzenie dwóch pro-
gramów realizowanych w latach wczeœniejszych
(WSPÓ£PRACA KRAJOWA i NESTOR).

Wsparcie nauki w 2008 r.Wsparcie nauki w 2008 r.
Nowoœci w Programie 2008
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Pe³na wersja oferty programowej FNP na rok 2008
jest dostêpna w postaci broszurki w biurze FNP oraz na
stronie internetowej Fundacji: www.fnp.org.pl/publika-
cje/program_fnp.html.

Wszystkie informacje o zasadach konkursów, formularze
wniosków oraz dane kontaktowe s¹ zamieszczone w dziale
Aktualne programy FNP, na stronie internetowej Fundacji:
www.fnp.org.pl/programy_aktualne/aktualne_programy.
html.

Uchwa³¹ Senatu Politechniki Rzeszowskiej nr 3/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r.,
od roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

utworzony zosta³ nowy kierunek kszta³cenia "architektura i urbanistyka"
na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia.

Kandydaci na kierunek "architektu-
ra i urbanistyka" przyjmowani bêd¹ na
studia w drodze egzaminu wstêpnego
z predyspozycji architektonicznych i u-
zdolnieñ plastycznych oraz konkursu
œwiadectw dojrza³oœci. Procedura taka
wynika z ogólnych zasad przyjmowa-
nia na studia w Politechnice Rzeszow-
skiej, jak równie¿ z uprawnieñ, które
wprowadza tzw. nowa matura.

Architekt i urbanista realizuje swoje
zadania poprzez programowanie odpo-
wiednich za³o¿eñ, projektowanie archi-
tektoniczne i urbanistyczne, koordy-
nacjê tych dzia³añ ze specjalistami z in-
nych dziedzin nauki, techniki i sztuki
oraz poprzez nadzór autorski lub inwes-
torski nad kompleksow¹ realizacj¹
ca³ego zamierzenia. Tworzy nowe lub
chroni istniej¹ce wartoœci kulturowe
poprzez projektowanie lub rewaloryzo-
wanie przestrzeni. Do zadañ architekta
i urbanisty, obok tworzenia nowego
œrodowiska zbudowanego, nale¿¹
dzia³ania w zakresie kszta³towania i o-
chrony œrodowiska przyrodniczego
i kulturowego. W formu³owaniu kon-
cepcji przestrzennych niezbêdn¹ po-
moc powinna stanowiæ znajomoœæ
wspó³czesnych rozwi¹zañ oraz w³asna
zdolnoœæ syntezy i kszta³towania for-
my. Podlegaj¹ce ocenie spo³ecznej wy-
niki dzia³alnoœci zawodowej architekta
i urbanisty wymagaj¹ od absolwenta
umiejêtnoœci sta³ego rozpoznawania
i uwzglêdniania tych potrzeb.

Celem studiów pierwszego stopnia
na nowo powo³anym kierunku jest wy-
kszta³cenie absolwenta posiadaj¹cego
umiejêtnoœæ kreowania przestrzeni
i œrodowiska, odpowiednio do potrzeb
funkcjonalnych, biologicznych i psy-
chicznych cz³owieka. Kszta³cenie na
kierunku "architektura i urbanistyka"
dawaæ bêdzie podstawy wiedzy z zakre-
su ekologii, ochrony œrodowiska,
kszta³towania krajobrazu i terenów zie-
lonych, a tak¿e energooszczêdnoœci
w architekturze i urbanistyce.

Wykszta³cenie zdobyte podczas stu-
diów pierwszego stopnia ma na celu nie
tylko nabycie przez s³uchaczy niezbêd-
nej wiedzy teoretycznej, ale tak¿e zdo-
bycie umiejêtnoœci praktycznych,
przydatnych w póŸniejszej pracy zawo-
dowej. S³u¿yæ temu bêd¹ m.in. praktyki
zawodowe przewidziane w programie
studiów. Absolwenci studiów pierw-
szego stopnia kierunku "architektura
i urbanistyka" s¹ zatrudniani w biurach
projektów, administracji samorz¹dowej
i pañstwowej, w s³u¿bach konserwacji
zabytków, wspó³pracuj¹ w prowadze-
niu prac budowlanych i pracowni pro-
jektowych oraz w przygotowywaniu in-
westycji.

Celem kszta³cenia jest zrozumienie
natury procesów zachodz¹cych we
wspó³czesnej architekturze i urbanisty-
ce oraz przygotowanie absolwentów do
samodzielnego ich analizowania i oce-
ny. Szczególny nacisk podczas studiów

zostanie po³o¿ony na: trwa³oœæ dzia³añ
w zakresie architektury i urbanistyki,
wymuszaj¹cych potrzebê wykszta³ce-
nia w absolwencie odpowiedzialnoœci
za propozycje wysuwane w trakcie pro-
jektowania, podstawowej czynnoœci
uprawianej w zawodzie, a tak¿e umiejê-
tnoœci budowania koncepcji wybie-
gaj¹cej w przysz³oœæ. Niebagateln¹ rolê
odgrywaæ bêdzie wiedza z zakresu hi-
storii architektury i urbanistyki, teorii
projektowania architektonicznego i ur-
banistycznego, sztuk plastycznych
i technik warsztatowych.

Generalnie, kierunek "architektura
i urbanistyka" winien rozwin¹æ u absol-
wenta szerokie umiejêtnoœci - od
kszta³towania detalu architektoniczne-
go, poprzez obiekty, budowle i ich ze-
spo³y, do du¿ych form architekto-
nicznych, urbanistycznych i krajobra-
zowych oraz planów miast i ich aglo-
meracji. Studia pierwszego stopnia na
tym kierunku maj¹ byæ szko³¹ myœle-
nia, s³u¿yæ poszerzaniu horyzontów po-
znawczych, a tak¿e przygotowaniu do
sprawnego wykonywania konkretnych
czynnoœci technicznych. Kszta³cenie
³¹czy wysoki poziom akademickiego
nauczania przedmiotów teoretycznych
z doœwiadczeniem i odpowiedni¹
wiedz¹ praktyczn¹. Studenci kierunku
"architektura i urbanistyka" zapoznaj¹
siê z problemami spo³ecznymi, praw-
nymi, etycznymi i ekonomicznymi
wspó³czesnej architektury.

Kierunek kszta³cenia "architektura i urbanistyka"Kierunek kszta³cenia "architektura i urbanistyka"
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W programie nauczania przewidzia-
ne s¹ konwersatoria jêzyków europej-
skich (angielski , f rancuski lub
niemiecki) na wybranym przez s³ucha-
czy poziomie, pozwalaj¹ce na nabycie
praktycznej znajomoœci co najmniej
jednego jêzyka obcego. Równie wiele
miejsca poœwiêcono na kszta³cenie
praktycznych umiejêtnoœci z zakresu
wykorzystania technik informatycz-
nych, takich jak obs³uga specjalistycz-
nych programów komputerowych,
umiejêtnoœæ poszukiwania, przetwarza-
nia i zarz¹dzania informacj¹ w sieci.
Wraz z rozwojem kierunku przewiduje
siê uaktualnianie programów naucza-
nia, zgodnie z bie¿¹cym zapotrzebowa-
niem na rynku pracy.

Absolwent studiów pierwszego
stopnia na kierunku "architektura i ur-
banistyka" zdobêdzie:
� wiedzê z zakresu historii i teorii ar-

chitektury oraz urbanistyki, sztuk
piêknych, budownictwa i technologii
budowlanych, konstrukcji, fizyki bu-
dowli oraz projektowania architekto-
nicznego i urbanistycznego,

� znajomoœæ przepisów techniczno-
-budowlanych, a tak¿e metody orga-
nizacji i przebiegu procesu inwesty-
cyjnego,

� umiejêtnoœæ gromadzenia informa-
cji, kszta³towania œrodowiska cz³o-
wieka zgodnie z jego potrzebami
u¿ytkowymi - z uwzglêdnieniem
osób niepe³nosprawnych - oraz two-
rzenia projektów spe³niaj¹cych wy-
magania estetyczne, u¿ytkowe i tech-
niczne,

� znajomoœæ prawa budowlanego,
ekonomiki, organizacji procesu in-

westycyjnego i organizacji procesu
projektowego w kraju oraz w pañ-
stwach cz³onkowskich Unii Europej-
skiej,

� znajomoœæ jêzyka obcego na pozio-
mie bieg³oœci B2 Europejskiego Sy-
stemu Opisu Kszta³cenia Jêzykowe-
go Rady Europy,

� przygotowanie do podjêcia dzia³al-
noœci zawodowej w charakterze pra-
cownika pomocniczego oraz w wy-
konawstwie i nadzorze budowlanym
w zakresie projektowania urbanisty-
cznego i projektowania obiektów ar-
chitektonicznych wraz z ich otocze-
niem,

� przygotowanie do podjêcia studiów
drugiego stopnia.
Absolwent kierunku studiów in¿y-

nierskich "architektura i urbanistyka"
posi¹dzie wiedzê i umiejêtnoœci po-
trzebne do pe³nienia wspó³autorskich
i autorskich funkcji twórczych i zawo-
dowych w zakresie projektowania ar-
chitektonicznego i urbanistycznego
oraz realizacji budowlanych. Zdobyte
wykszta³cenie pozwoli absolwentowi
na podejmowanie odpowiedzialnych
dzia³añ zawodowych, wp³ywaj¹cych na
kszta³t przestrzennego œrodowiska
cz³owieka, zgodnie z potrzebami biolo-
gicznymi, uwarunkowaniami ergono-
micznymi i psychologiczno-spo³ecz-
nymi cz³owieka. In¿ynier architekt po-
siada wiedzê i umiejêtnoœci pozwa-
laj¹ce na programowanie ró¿norodnych
za³o¿eñ inwestycyjnych oraz ich pro-
jektowanie architektoniczne i urbani-
styczne. Jest przygotowany do wspó³-
pracy ze specjalistami z innych bran¿
projektowych i wykonawczych.

Celem programu studiów i procesu
dydaktycznego jest wykszta³cenie in-
¿yniera architekta œwiadomego swojej
spo³ecznej odpowiedzialnoœci, o wyso-
kiej etyce i kulturze zawodowej, rzetel-
nej wiedzy i zasobie odpowiednich
umiejêtnoœci, m.in. z zakresu:
� kszta³towania œrodowiska prze-

strzennego zgodnie z potrzebami
u¿ytkowymi, psychicznymi i biolo-
gicznymi cz³owieka,

� tworzenia projektów obiektów archi-
tektury spe³niaj¹cych wymagania
zarówno estetyczne, jak i budowla-
no-techniczne,

� historii teorii architektury oraz dzie-
dzin pokrewnych technicznych i hu-
manistycznych towarzysz¹cych
sztuce budowania,

� znajomoœci sztuk piêknych pod k¹-
tem ich wp³ywu na jakoœæ projekto-
wania architektonicznego,

� planowania projektowania urbani-
stycznego oraz przebiegu procesu
planowania,

� zasad etyki zawodu architekta,
� zrozumienia zale¿noœci i wzajem-

nych relacji wystêpuj¹cych pomiê-
dzy potrzebami ludzi a przestrzeni¹
zabudowan¹, zarówno w obrêbie bu-
dynków, jak i pomiêdzy budynkami
a ich otoczeniem,

� zrozumienia roli architekta w spo-
³eczeñstwie, a w szczególnoœci zro-
zumienia udzia³u czynników spo-
³ecznych w procesach projektowych,

� metodologii gromadzenia informacji
i przygotowywania za³o¿eñ dla
przedsiêwziêæ projektowych,

� problemów konstrukcyjnych, bu-
dowlanych i technicznych zwi¹za-
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nych z projektowaniem i realizacj¹
budynków,

� problemów fizyki budowlanej oraz
problemów funkcji i technologii
u¿ytkowania wewnêtrznego obiektu,
umo¿liwiaj¹cych stworzenie warun-
ków komfortu wewnêtrznego zabez-
pieczenia przed wp³ywami czynni-
ków atmosferycznych; znajomoœci
technologii budowlanych oraz orga-
nizacji, przepisów procedur stoso-
wanych podczas realizacji projek-
tów,

� integracji projektów i planów z pro-
cesami planowania,

� projektowania uwzglêdniaj¹cego
spe³nienie wymagañ u¿ytkowych
budynków w ramach ograniczeñ wy-
nikaj¹cych z czynników finanso-
wych i przepisów budowlanych.
Charakterystykê celów kszta³cenia

w dziedzinie architektury definiuje art.
3 Dyrektywy Rady Wspólnot Europej-
skich nr 85j384/EWG.

Mo¿liwoœci dalszego kszta³cenia:
Wy¿sze studia zawodowe na kierun-

ku "architektura i urbanistyka" trwaj¹
trzy i pó³ roku (7 semestrów), a koñcz¹

siê uzyskaniem tytu³u in¿yniera archi-
tekta. Program studiów umo¿liwia
kontynuacjê kszta³cenia na studiach
drugiego stopnia - magisterskich na
wymienionym kierunku. W niedalekiej
przysz³oœci Wydzia³ Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki
Rzeszowskiej zamierza ubiegaæ siê
o mo¿liwoœæ prowadzenia studiów dru-
giego stopnia na tym kierunku.

Adam Rybka

Uchwa³¹ Senatu PRz nr 32/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
od roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa

studenci bêd¹ mogli studiowaæ na nowo utworzonym kierunku "transport".

Jest to kierunek studiów wy-
chodz¹cy naprzeciw obecnemu zapo-
trzebowaniu krajowego i europejskiego
rynku pracy na wysoko wykwalifiko-
wan¹ kadrê in¿yniersk¹ dla wszystkich
rodzajów sektora transportowego. Pro-
gram kszta³cenia integruje specjali-
styczn¹ wiedzê z zakresu budowy
i eksploatacji œrodków transportu,
zarz¹dzania, logistyki, ekologii i tech-
nik informacyjnych.

Transport towarzyszy wszelkiej
dzia³alnoœci cz³owieka od wielu wie-
ków. Wraz z rozwojem ¿ycia spo³ecz-
nego ludzi i równolegle przebie-
gaj¹cym rozwojem techniki, formy i za-
kres dzia³alnoœci transportowej ulega³y
gwa³townym przeobra¿eniom i ekspan-
sji. Uwidacznia siê to szczególnie wy-
raŸnie w dobie obecnych przemian,
których jesteœmy œwiadkami. Nowo-
czesne systemy produkcji bezmagazy-
nowej, globalizacja gospodarki œwia-
towej i rynków, niespotykane dot¹d na
tak wielk¹ skalê zjawisko "outsourcin-
gu" (tj. lokowania produkcji w rejonach
o ni¿szych wskaŸnikach kosztoch³on-
noœci), migracje zarobkowe ludnoœci,
czy wreszcie ogromny wzrost ruchu tu-
rystycznego - to niektóre tylko czynniki
oddzia³uj¹ce na wewnêtrzne i miêdzy-

narodowe systemy transportowe w Eu-
ropie i na œwiecie, powoduj¹ce lawi-
nowy przyrost przewo¿onej masy to-
warowej oraz liczby transportowanych
osób. Ma to z kolei bezpoœrednie prze-
³o¿enie tak na rozwój techniczny i orga-
nizacyjny supra- i infrastruktury trans-
portowej, jak i samych technologii

przewozowych. Bior¹c pod uwagê, ¿e
z transportu korzystaj¹ wszystkie
ga³êzie gospodarki narodowej w spo-
sób coraz bardziej intensywny, nale¿y
s¹dziæ, ¿e dalszy rozwój transportu bê-
dzie nastêpowa³ bardzo dynamicznie.
Ju¿ o obecnej skali tego procesu œwiad-
czy ogromny wzrost zainteresowania

Kierunek kszta³cenia "transport"Kierunek kszta³cenia "transport"

Badania drogowe z wykorzystaniem systemu DATRON do rejestracji parametrów
ruchu pojazdu.

Fot. A. Jaworski
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problematyk¹ wspó³czesnego trans-
portu, zarówno ze strony beneficjen-
tów, jak i dostawców us³ug transporto-
wych.

Ten dynamiczny rozwój jednej
z podstawowych ga³êzi gospodarki,
jak¹ jest transport, generuje proporcjo-
nalny wzrost zapotrzebowania na wy-
kszta³con¹ kadrê, tak w obszarze
eksploatacji i konstrukcji œrodków oraz
infrastruktury transportu, jak i w szero-
ko pojêtej sferze organizacji oraz
zarz¹dzania systemami i procesami
transportowymi obejmuj¹cymi równie¿
logistykê.

Studia na kierunku "transport" na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
bêd¹ prowadzone jako studia I stopnia
i trwaæ bêd¹ ³¹cznie siedem semestrów.
W ramach kierunku student ma mo¿li-
woœæ wyboru jednej z trzech specjalno-
œci:
� diagnostyka i eksploatacja pojazdów

samochodowych,
� logistyka transportu samochodowe-

go,
� transport przemys³owy.

Wybór specjalnoœci nastêpuje po
czwartym semestrze. W ostatnim, siód-
mym semestrze realizowana jest praca
dyplomowa z zakresu wybranej tema-
tyki. Liczba godzin zajêæ ogó³em na
studiach stacjonarnych wynosi 2490.
Podzia³ na poszczególne grupy treœci

kszta³cenia przedstawiono w zamiesz-
czonej tabeli.

Absolwent kierunku "transport"
otrzymuje tytu³ zawodowy in¿yniera
i mo¿e kontynuowaæ naukê na studiach
II stopnia na kierunku "transport" lub
pokrewnym. Studia s¹ prowadzone
w systemie punktowym ECTS (Euro-
pejski System Transferu Punktów), co
u³atwia wymianê studentów pomiê-
dzy polskimi i zagranicznymi uczel-
niami.

Absolwenci tego kierunku posiadaj¹
wiedzê z zakresu funkcjonowania no-
woczesnego transportu, tj. in¿ynierii
œrodków transportowych, in¿ynierii ru-
chu oraz analizy systemów transporto-
wych. S¹ przygotowani do rozwi¹-
zywania problemów w zakresie orga-
nizacji, planowania, projektowania
oraz eksploatacji systemów telematyki
i wideodetekcji w ruchu drogowym,
bezpieczeñstwa w transporcie, organi-
zowania, nadzorowania i zarz¹dzania
procesami transportowymi (tak¿e w a-
glomeracjach miejskich), zastosowania
systemów informatycznych w trans-
porcie, a tak¿e pe³nienia funkcji kie-
rowniczych w jednostkach organiza-
cyjnych przedsiêbiorstw transporto-
wych.

Na specjalnoœci diagnostyka i eks-

ploatacja pojazdów samochodowych

absolwenci uzyskuj¹ przygotowanie do
pracy in¿ynierskiej i badawczej w za-
kresie budowy i eksploatacji pojazdów,
obs³ugi i napraw pojazdów oraz oceny
stanu technicznego œrodków transpor-
tu, a tak¿e projektowania zak³adów za-
plecza technicznego, systemów diag-
nostycznych i urz¹dzeñ obs³ugowo-na-
prawczych pojazdów, organizacji i kie-
rowania zak³adami transportowymi
oraz ekologii transportu i œrodków
transportowych.

Zestawienie poszczególnych grup treœci nauczania
realizowanych na kierunku "transport"

Treœci nauczania Godziny ECTS

Grupa treœci podstawowych: matematyka, fizyka, informaty-
ka, nauka o materia³ach, mechanika techniczna, ekonomia

555 46

Grupa treœci kierunkowych: logistyka, in¿ynieria ruchu, sy-
stemy transportowe, ekonomika transportu, infrastruktura
transportu, grafika in¿ynierska i konstrukcja maszyn, œrodki
transportu, eksploatacja techniczna, metrologia, automatyka,
elektrotechnika i elektronika, organizacja i zarz¹dzanie trans-
portem

990 75

Grupa treœci ogólnych: treœci humanistyczne, technologia in-
formacyjna, WF, jêzyk obcy, bhp i ergonomia, ochrona w³as-
noœci intelektualnej

300 16

Grupa treœci specjalnoœciowych: treœci kszta³cenia œciœle
zwi¹zane z profilem poszczególnych specjalnoœci

645 73

Razem 2490 210

Diagnostyka samochodu na urz¹dzeniach firmy MAHA podczas okresowej kontro-
li technicznej.

Fot. A. Jaworski
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Absolwenci specjalnoœci logistyka

transportu samochodowego s¹ przygo-
towani do pracy in¿ynierskiej i badaw-
czej w zakresie opracowywania kom-
pleksowych procesów technologicz-
nych transportu, budowy i eksploatacji
maszyn transportowych, in¿ynierii ru-
chu pojazdów, ochrony œrodowiska
w transporcie, systemów logistycznych
w transporcie (w tym logistyki prze-
p³ywu materia³ów, sk³adowania, za-
opatrzenia i zbytu), marketingu i prawa
transportowego.

Z kolei absolwenci bloku specjalno-
œciowego transport przemys³owy uzy-
skuj¹ przygotowanie do pracy in¿y-
nierskiej i badawczej w zakresie badañ
i planowania potoków ruchu, organiza-
cji i sterowania procesami transporto-
wymi, projektowania systemów trans-
portowych, mechanizacji transportu
wewnêtrznego oraz prac ³adunkowych
i prze³adunkowych, organizacji i kie-
rowania zak³adami transportowymi,
a tak¿e eksploatacji systemów trans-
portu przemys³owego.

Absolwenci kierunku "transport" to
wysoko wykwalifikowana kadra in¿y-
nierska i mened¿erska przygotowana
do pracy m.in. w jednostkach eksploa-
tacyjnych transportu samochodowego,
szynowego i lotniczego, zak³adach

obs³ugowo-naprawczych œrodków
transportu, jednostkach organizacyj-
nych s³u¿b ruchu drogowego, szynowe-
go lub lotniczego, zak³adach prze-
mys³owych i przedsiêbiorstwach spe-
dycyjnych, terminalach i centrach logi-
stycznych oraz w sektorze przed-
siêbiorstw transportu miêdzynarodo-

wego. Ponadto absolwenci tego kierun-
ku mog¹ byæ zatrudniani w biurach pro-
jektowych realizuj¹cych zadania dla
wszystkich sektorów transportu oraz
instytutach naukowo-badawczych
i jednostkach badawczo-rozwojowych.

Pawe³ Woœ
Adam Ustrzycki

Silnik wysokoprê¿ny Renault G9T z uk³adem wtryskowym Common Rail na stano-
wisku badawczym z hamulcem pr¹dnicowym SCHENCK DYNAS2.

Fot. A. Jaworski

Wspó³czesny rozwój gospodarczy
i ekonomiczny kraju, w tym przedsiê-
biorstw, jest uwarunkowany wieloma
czynnikami, z których dwa s¹ szczegól-
nie wa¿ne.

Pierwszy to rozwój nauki i techniki,
umo¿liwiaj¹cy opracowanie coraz lep-
szych i bardziej konkurencyjnych tech-
nologii, pozwalaj¹cych na wytwarzanie
nowszych wyrobów i o wy¿szej jako-
œci, spe³niaj¹cych oczekiwania klien-
tów. Baz¹ takiego wytwarzania jest
okreœlona infrastruktura techniczna,
która powinna byæ wykorzystywana
w sposób optymalny.

Drugim wa¿nym czynnikiem roz-
woju jest czynnik ludzki oraz ró¿norod-
ne sposoby jego motywowania lub
wspomagania w rozwijaniu kreatywno-
œci - s¹ to nauki z zakresu psychologii,
socjologii, zarz¹dzania, humanizacji
pracy, kultury organizacyjnej itp.

Dotychczasowe systemy kszta³ce-
nia, kierunki i specjalnoœci przewa¿nie
by³y ukierunkowane na jeden z wymie-
nionych czynników: techniczny lub
osobowy, w wyniku czego absolwenci
specjalnoœci technika posiadali luki
z zakresu zarz¹dzania personelem, spe-
cjaliœci od problemów humanizacji pra-

cy zaœ - luki w zakresie techniki. Utwo-
rzony na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa kierunek kszta³cenia
"zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji"
³¹czy oba wymienione aspekty, w celu
wyposa¿enia absolwenta w niezbêdne
minimum wiedzy technicznej oraz wie-
dzy o zarz¹dzaniu, umo¿liwiaj¹c w ten
sposób zrozumienie ca³okszta³tu pro-
cesów zachodz¹cych w organizacjach
i aktywne nimi zarz¹dzanie.

Mo¿na podaæ wiele przyk³adów
szkoleñ wewn¹trz organizacji, podczas
których technicy szkoleni s¹ w zakresie
wymienionych nauk humanistycznych,

Kierunek kszta³cenia
"zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji"

Kierunek kszta³cenia
"zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji"
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a pracownicy administracji - w zakresie
podstaw techniki, co znacznie poprawia
ich rozumienie procesów i produktyw-
noœci.

Na rynku pracy obserwuje siê wzra-
staj¹ce zapotrzebowanie na takich spe-
cjalistów w ró¿nych sferach dzia³ania
(sterowanie i nadzór przebiegu proce-
sów produkcyjnych, projektowanie
procesów i systemów produkcyjnych,
zarz¹dzanie jakoœci¹, bezpieczeñ-
stwem, œrodowiskiem, informacj¹ itp.),
w ró¿nych sektorach wytwarzania
(przemys³, handel, us³ugi, doradztwo,
wspomaganie komputerowe, informa-
tyka itp.).

Wychodz¹c naprzeciw tym potrze-
bom, na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej,
obok takich kierunków, jak: "lotnictwo
i kosmonautyka", "automatyka i robo-
tyka", "mechanika i budowa maszyn"
uruchomiono kierunek "zarz¹dzanie
i in¿ynieria produkcji", kszta³c¹cy in-
¿ynierów, magistrów in¿ynierów i dok-
torów nauk technicznych. W ramach
kszta³cenia podstawowego studenci
mog¹ wybraæ nastêpuj¹ce bloki przed-
miotowe, pozwalaj¹ce na specjalizacjê
w takich dziedzinach, jak:

�organizacja i zarz¹dzanie w prze-
myœle,

�logistyka produkcji,

�zarz¹dzanie procesami produk-
cyjnymi,

�informatyka w zarz¹dzaniu przed-
siêbiorstwem.

Prowadzone s¹ równie¿ studia po-
dyplomowe, pozwalaj¹ce na dalsze
pog³êbianie wiedzy i specjalizacjê za-
wodow¹ w nastêpuj¹cych dziedzinach:

�zintegrowane zarz¹dzanie jako-
œci¹, œrodowiskiem i bezpieczeñ-
stwem,

�zapewnienie jakoœci w produkcji
lotniczej,

�zarz¹dzanie logistyczne,
�zarz¹dzanie produkcj¹ odchu-

dzon¹,
�technika z elementami informaty-

ki,
�zarz¹dzanie technologi¹, transfe-

rami i innowacjami,
�pe³nomocnik systemu zarz¹dza-

nia jakoœci¹.
Przy wyborze okreœlonych bloków

tematycznych studenci maj¹ prawo
przyst¹piæ do dodatkowego egzaminu
w Polskim Centrum Badañ i Certyfika-
cji S.A. i uzyskaæ certyfikat "Asystent
systemu zarz¹dzania jakoœci¹ PCBC",
"Asystent systemu zarz¹dzania œrodo-
wiskowego PCBC", "Pe³nomocnik sy-
stemu zarz¹dzania jakoœci¹ PCBC"
(certyfikaty bezterminowe, wa¿ne
w ca³ej UE). Wiêkszoœæ prac dyplomo-

wych na tym kierunku jest realizowana
na potrzeby konkretnych przedsiê-
biorstw, w których absolwenci odby-
waj¹ praktykê przeddyplomow¹.
Zainteresowani studenci mog¹ aktyw-
nie uczestniczyæ w pracach Ko³a Na-
ukowego "In¿ynieria zarz¹dzania".

Dotychczasowa praktyka wskazuje,
¿e absolwenci z takim zakresem wiedzy
(technika i humanizacja pracy wraz
z podstawami projektowania i organi-
zacji procesów wytwórczych) dobrze
radz¹ sobie w wielu dziedzinach gospo-
darki (handel, us³ugi, doradztwo, admi-
nistracja, marketing, projektowanie
itp.). Obecnie dokonywana jest korekta
planów i programów w celu spe³nienia
boloñskich wymagañ UE oraz lepszego
przystosowania absolwentów do dyna-
micznie siê zmieniaj¹cych warunków
na rynku pracy. Przewidywane przy-
spieszenie rozwoju gospodarczego
i wzrost inwestycji jeszcze bardziej
zwiêkszy zapotrzebowanie na kadrê
o takim zakresie przygotowania zawo-
dowego.

Bardziej szczegó³owe informacje
o kszta³ceniu na kierunku "zarz¹dzanie
i in¿ynieria produkcji" s¹ dostêpne na
stronie internetowej Politechniki Rze-
szowskiej, http://www.prz.rzeszow.pl/.

Jaros³aw Sêp

Katedra Technologii Maszyn i Or-
ganizacji Produkcji na Wydziale Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa PRz oprócz
kszta³cenia magistrów in¿ynierów na
kierunkach prowadzonych przez Wy-
dzia³ prowadzi równie¿ badania przed-
siêbiorstw i ró¿nych organizacji
w zakresie ich potrzeb dotycz¹cych
specjalistycznej nowej wiedzy i umie-
jêtnoœci niezbêdnych do doskonalenia
w³asnej dzia³alnoœci.

Na podstawie takiego rozpoznania,
kieruj¹c siê wymaganiami miêdzynaro-
dowego standardu ISO 9001 (system
taki, certyfikowany przez Polskie Cen-

trum Badañ i Certyfikacji istnieje
w Katedrze od 1999 r.), w Katedrze
opracowano plany i programy studiów
podyplomowych, na podstawie których
prowadzona jest rekrutacja, szkolenia
i sprawdzanie nabytych umiejêtnoœci.

Studia podyplomowe potrzebne
w gospodarce krajowej, prowadzone na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
przez KTMiOP:
� "Zintegrowane zarz¹dzanie jako-

œci¹, œrodowiskiem i bezpieczeñ-
stwem" (2 semestry, 240 godzin,
w tym 50% zajêæ praktycznych),
prowadzone od 6 lat. S³uchacze za-

poznaj¹ siê z wymaganiami standar-
dów jakoœci (ISO 9001, ISO 9004,
ISO/TS 16949 i in.), œrodowisko-
wych (ISO 14001, EMAS) oraz bez-
pieczeñstwa i higieny pracy (PN-N
18001, GMP), sposobami ich
spe³niania w organizacji, projekto-
wania, wdra¿ania i certyfikowania
takich systemów oraz wykorzysty-
wania ich do sta³ego doskonalenia
organizacji. Polskie Centrum Badañ
i Certyfikacji S.A. uzna³o te szkole-
nia za spe³niaj¹ce wymagania
PCBC, co umo¿liwia s³uchaczom
przyst¹pienie do egzaminu w PCBC

Kszta³cenie specjalistyczne na potrzeby przedsiêbiorstwKszta³cenie specjalistyczne na potrzeby przedsiêbiorstw
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i uzyskanie certyfikatu kompetencji
"Asystent systemu zarz¹dzania ja-
koœci¹ PCBC" oraz "Asystent syste-
mu zarz¹dzania œrodowiskowego
PCBC" (bezterminowe, wa¿ne
w ca³ej UE). Posiadacze takich cer-
tyfikatów mog¹ podj¹æ naukê na
1-semestralnym studium podyplo-
mowym (155 godz. zajêæ) "Pe³no-
mocnik systemu zarz¹dzania jako-
œci¹" oraz uzyskaæ stosowny certy-
fikat PCBC.

� "Zapewnienie jakoœci w produkcji
lotniczej" (2 semestry, 240 godzin),
prowadzone od 3 lat. S³uchacze za-
poznawani s¹ z ca³okszta³tem za-
gadnieñ dotycz¹cych sterowania,
zapewnienia jakoœci i zarz¹dzania
ni¹ (wed³ug ISO 9001, TQM, Six
Sigma) oraz z problemami zapew-
nienia jakoœci w organizacjach lot-
niczych (projektowych, produkcyj-
nych i obs³ugowych), zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w serii norm
EN/AS 9100 oraz przepisach lotni-
czych PART (21, 66, 145, M). Pro-
gram i zakres szkoleñ daj¹ studen-
tom prawo przyst¹pienia do egzami-
nu w PCBC na certyfikat kompeten-
cji "Asystent systemu zarz¹dzania
jakoœci¹ PCBC" oraz do egzaminu
kompetencji w TUV NORD Polska
na certyfikat auditora wewnêtrzne-
go EN/AS 9100, PART 21, PART
145 i PART M. Znajomoœæ przed-
stawionych zagadnieñ dotycz¹cych
wymagañ projakoœciowych i bez-
pieczeñstwa potrzebna jest w³aœci-
wie w ka¿dym przedsiêbiorstwie
produkcyjno-us³ugowym.

� "Zarz¹dzanie logistyczne" (2 seme-
stry, 240 godzin). S³uchacze zapo-
znawani s¹ z zagadnieniami logisty-
ki zaopatrzenia, produkcji, dystry-
bucji, problemami magazynowania,
transportowania, wspomagania in-
formatycznego itp. Wiedza ta po-
winna umo¿liwiæ im podejmowanie
dzia³añ i prac projektowo-wdro¿e-
niowych przy organizowaniu i do-
skonaleniu systemów logistycznych
w organizacji. Powszechnie wiado-
mo, ¿e w doskonaleniu tych syste-
mów tkwi¹ jeszcze znaczne rezerwy
obni¿ania kosztów, pracoch³onno-
œci i energoch³onnoœci w dzia³alno-

œci produkcyjno-us³ugowej, polep-
szania terminowoœci i wykorzysty-
wania dysponowanego czasu, co
³¹cznie sprzyja istotnej poprawie
konkurencyjnoœci organizacji.
W ramach tego studium mo¿na uzy-
skaæ dodatkowe kwalifikacje na-
uczycielskie z zakresu "zarz¹dzania
logistycznego" - mo¿liwoœæ urucho-
mienia dodatkowego semestru
w wymiarze 110 godzin.

� "Zarz¹dzanie odchudzon¹ pro-
dukcj¹" (2 semestry, 240 godzin).
Celem studium jest przekazanie
s³uchaczom wiedzy wskazuj¹cej na
mo¿liwoœci zwiêkszania produk-
tywnoœci przy malej¹cym zu¿yciu
zasobów - materia³ów, maszyn, e-
nergii, si³y roboczej i in., z pomoc¹
nowoczesnych metod i narzêdzi
z zakresu standaryzacji, TPM, LM,
Six Sigma, MRP II i in. S³uchacze
maj¹ okazjê poznaæ wiele praktycz-
nych narzêdzi i dzia³añ sprzy-
jaj¹cych odchudzaniu produkcji,
jak: 5S, SMED, Poka-Yoke, TPM,
SPC, JIT itp., przy jednoczesnym
doskonaleniu jakoœci wyrobów, ter-
minowoœci dostaw, bezpieczeñstwa
pracy oraz œrodowiska i in. Tenden-
cje "odchudzania" produkcji obser-
wuje siê w³aœciwie we wszystkich
organizacjach, gdy¿ efektem takich
dzia³añ jest wyraŸna poprawa kon-
kurencyjnoœci.

� "Technika i elementy informatyki"
(3 semestry, 356 godzin), studium
przeznaczone jest g³ównie dla nau-
czycieli. Absolwenci oprócz wiedzy
koniecznej do doskonalenia swoich
umiejêtnoœci nabywaj¹ równie¿

okreœlone uprawnienia do awansu
w swoim miejscu pracy. Znaczny
nacisk po³o¿ono na wspó³czesne
tendencje rozwoju techniki, mo¿li-
woœci i stosowalnoœæ systemów in-
formatycznych i komputerowego
wspomagania ró¿norodnych dzia-
³añ w organizacjach oraz podstawy
pedagogiki tych treœci w szko³ach
œrednich.
W ostatnim okresie Katedra opraco-

wa³a 2 podrêczniki akademickie do-
tycz¹ce zarz¹dzania innowacjami
i procesami oraz plany i programy no-
wego studium podyplomowego
"Zarz¹dzanie technologi¹, transferami
i innowacjami" (2 semestry, 240 go-
dzin), które zamierza uruchomiæ
w 2008 r. Treœci¹ zasadnicz¹ studium
jest aktualna wiedza i osi¹gniêcia ró¿-
nych organizacji w kreowaniu nowych
technologii, produktów i procesów
w celu znacznej poprawy konkurencyj-
noœci organizacji. Obecny postêp i roz-
wój wszelkich organizacji, zw³aszcza
produkcyjno-us³ugowych opiera siê na
efektywnym i skutecznym zarz¹dzaniu
rozwojem nowych technologii, mo¿li-
woœci ich nabywania lub zbywania oraz
na umiejêtnoœciach naczelnego kierow-
nictwa motywowania za³ogi do kreo-
wania i wdra¿ania innowacji pro-
duktowych, procesowych i zarz¹d-
czych. Zarówno technologie, jak i inno-
wacje stanowi¹ g³ówne "si³y napêdo-
we" wspó³czesnego rozwoju cywili-
zacyjnego, umiejêtnoœci nabyte w trak-
cie nauki pomog¹ zaœ s³uchaczom ak-
tywnie stymulowaæ procesy rozwojo-
we w swoich organizacjach.

Jaros³aw Sêp

SPROSTOWANIE
W poprzednim wydaniu Gazety Politechniki nr 2/2008 w tekœcie NAGRO-

DY REKTORA na str. 21. b³êdnie podano nagrodê indywidualn¹ nauczyciela
akademickiego z Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa za uzyskanie stopnia
naukowego doktora: jest - dr in¿. Andrzej Pacana, adiunkt w Katedrze Techno-
logii Maszyn i Organizacji Produkcji, winno byæ - dr in¿. Jacek Pacana,
adiunkt w Katedrze Konstrukcji Maszyn.

Za niedopatrzenie przepraszam P.T. Czytelników i obu Panów Doktorów.

Bronis³aw Œwider - autor zestawienia
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Konferencje-Sympozja-Seminaria

SEMINARIA WYDZIA£OWE

Seminaria Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska:

� w dniu 12 grudnia 2007 r. prof. dr hab. in¿. Roman Kadaj,
profesor zwyczajny PRz, kierownik Katedry Geodezji
wyg³osi³ referat nt. "Nowe Pañstwowe Uk³ady
Wspó³rzêdne i ich zastosowanie kartograficzne".

Seminaria Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa:

� w dniu 10 grudnia 2007 r. referaty przedstawili uczestnicy
Studium Doktoranckiego WBMiL:
� mgr in¿. Grzegorz Ciasnocha nt. "Zintegrowana meto-

da oceny jakoœci prac zespo³ów projektowych",
� mgr in¿. Marcin Pyæ nt. "Wspomaganie komputerowe

wybranych prac zwi¹zanych z monta¿em spycharek".

Seminaria Wydzia³u Chemicznego:

� prof. dr hab. S³awomir Jarosz, zastêpca dyrektora ds. na-
ukowych Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warsza-
wie przedstawi³ wyk³ady:
� w dniu 5 grudnia 2007 r. nt. "Chemia sacharozy, czyli

co mo¿na zrobiæ z cukru",

� w dniu 6 grudnia 2007 r. nt. "Allilocynowe pochodne
cukrów prostych: otrzymywanie i zastosowanie w syn-
tezie mimetyków",

� w dniu 19 grudnia 2007 r. mgr in¿. £ukasz Byczyñski,
uczestnik Miêdzynarodowego Studium Doktoranckiego
Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
w Krakowie, Wydzia³u In¿ynierii i Technologii Chemicz-
nej Politechniki Krakowskiej oraz Wydzia³u Chemiczne-
go Politechniki Rzeszowskiej wyg³osi³ referat nt. "Bada-
nia nad syntez¹ wodorozcieñczalnych jonomerów
poli(uretanowo-siloksanowych)",

� w dniu 3 stycznia 2008 r. doc. dr hab. Dariusz Stêpkowski
z Instytutu Biologii Doœwiadczalnej PAN im. M. Nenc-
kiego w Warszawie wyg³osi³ referat nt. "W poszukiwaniu
leku na chorobê Alzheimera".

Seminaria Katedry Fizyki na Wydziale Matematyki
i Fizyki Stosowanej:

� w dniu 17 stycznia 2008 r. dr Joanna Bogacz z Instytutu
Fizyki J¹drowej PAN w Krakowie przedstawi³a referat nt.
"Pracownia j¹drowa - cel i metody".

Bronis³aw Œwider

UDZIA£ PRACOWNIKÓW PRz w konferencjach zagranicznychUDZIA£ PRACOWNIKÓW PRz w konferencjach zagranicznych

� dr in¿. Maciej PIEKARSKI (WBiIŒ)
Shell and Spatial Structures: Structural Architecture - To-
wards the Future Looking to the Past
3-6.12.2007 r. Wenecja (W³ochy)
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Maciej Piekarski,
Zak³ad Geometrii i Grafiki In¿ynierskiej
bud. P, pok. 217c, tel. wew. 1839,
e-mail: mgpiekar@prz.rzeszow.pl

� dr in¿. Krzysztof TERESZKIEWICZ (WZiM)
2nd International Conference on Agricultural and Rural
Development "Agri - Environment and Animal Welfare"
28.11-1.12.2007 r. Nitra (S³owacja)
http://www.agr.hr/jcea
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Krzysztof Tereszkiewicz,
Katedra Rozwoju Regionalnego
bud. L, pok. 143A, tel. wew. 1343,
e-mail: kteresz@prz.edu.pl

� mgr in¿. Agnieszka MAGOÑ - doktorantka MSD
(WCh)
10th International Conference on Pharmacy and Applied
Physical Chemistry
21-24.10.2007 r. Centro Monte Veritá,
Ascona (Szwajcaria)
www.eurostar-science.org
Materia³ami nt. konferencji dysponuj¹:
mgr in¿. Agnieszka Magoñ, dr hab. Marek Pyda,
prof. PRz
Katedra Technologii i Materia³oznawstwa Chemicznego
bud. H, pok. 234 a, tel. wew. 1751,
e-mail:mpyda@utk.edu

� mgr in¿. S³awomir ŒWIRAD (WBMiL - bud. L)
Seventh International ASTM/ESIS Symposium on Fati-
gue and Fracture
14-16.11.2007 r. TAMPA, FL (USA)
ht tp: / /www.astm.org/cgi-bin/SoftCart .exe/f i l-
t rexx40.cgi?U+mystore+ibkl6376+-P+MAIN-
C O M M + E 0 8 + - P + E V E N T _ I D + 8 2 0 + - P + M E E-
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TING_ID+21412+/usr6/htdocs/newpilot.com/MEE-
TINGS/sympotherinfo.frm
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
mgr in¿. S³awomir Œwirad,
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji
bud. L, pok. 122b, tel. wew. 1904,
e-mail: ssktmiop@prz.edu.pl

� prof. dr hab. Olexandr GUGNIN (WZiM)
Racjonalnoœæ i komunikacja
14-17.11.2007 r. Sankt-Petersburg (Rosja)
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
prof. dr hab. Olexandr Gugnin,
Katedra Marketingu
bud. L, pok. L-26, tel. wew. 1672,
e-mail: guga@prz.edu.pl

� mgr in¿. Arkadiusz ONYSZKO, Stanis³aw WOROSZ
(WBMiL)
Materia³oznawstwo

9-12.10.2007 r. Lwów (Ukraina)
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
mgr in¿. Arkadiusz Onyszko,
Katedra Materia³oznawstwa
bud. C, pok. 204, tel. wew. 1124,
e-mail: onyszko@prz.edu.pl

� dr in¿. Pawe³ RZUCID£O (WBMiL)
Information Day for Air and Aeronautics Transport Re-
search
6-7.02.2008 r. Bruksela (Belgia)
http://ec.europa.eu/research/transport/events/infodays
2008_en.html
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Pawe³ Rzucid³o,
Katedra Awioniki i Sterowania
bud. L, pok. 345, 306, tel. wew. 1609, 1833,
e-mail: czarn@prz.edu.pl, pawelrz@prz.edu.pl.

Polskie Towarzystwo Matematyczne – Oddzia³ Rzeszowski

Politechnika Rzeszowska – Katedra Matematyki

Uniwersytet Rzeszowski – Instytut Matematyki, Katedra Informatyki

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Che³mie
Instytut Matematyki i Informatyki

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Paw³a II
Instytut Ekonomii, Instytut Matematyki i Informatyki

Polska Akademia Nauk – Instytut Matematyczny, Komitet Matematyki

Komunikat IKomunikat I

organizuj¹

XIV-th International Conference on Mathematics,
Informatics and Related Fields

która odbêdzie siê w dniach 8-11 listopada 2008 roku w Ustrzykach Dolnych (Hotel "Laworta", www.laworta.pl).
G³ówn¹ tematykê konferencji stanowiæ bêd¹: analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieñstwa i statystyka,

dydaktyka matematyki, informatyka oraz zastosowania matematyki. Organizatorzy pozostaj¹ otwarci na inne
propozycje tematyki sesji.

Komitet Organizacyjny:
Przewodnicz¹ca: Stanis³awa Kanas - Rzeszów, Cz³onkowie: Beata Fa³da - Che³m, Lublin,

Renata Jurasiñska - Rzeszów, Jan Stankiewicz - Rzeszów, Anna Szpila - Rzeszów, Katarzyna Wilczek - Rzeszów
Komitet Naukowo-Programowy:

Przewodnicz¹cy: Jan Stankiewicz - Rzeszów, Cz³onkowie: Teodor Bulboaca - Cluj-Napoca (Rumunia),
Józef Drewniak - Rzeszów, Stefan Jackowski - Warszawa, Julian £awrynowicz - £ódŸ, Stanis³awa Kanas - Rzeszów,

Dariusz Partyka - Che³m, Lublin, Wies³aw Pleœniak - Kraków, Dymitr Prokhorov - Saratov (Rosja),
Zdzis³aw Rychlik - Lublin, Che³m, Józef Siciak - Kraków, Toshiyuki Sugawa - Hiroshima (Japonia),

Zbigniew Suraj - Rzeszów, Józef Zaj¹c - Che³m, Lublin, Jaros³aw Zemanek - Warszawa

e-mail: confmath@univ.rzeszow.pl

Serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u w naszej konferencji.
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Szanowni Pañstwo,
W imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosiæ Pañstwa na spektakularne wydarze-

nie naukowe - I Krajow¹ Konferencjê Nano- i Mikromechaniki, której celem jest integracja, prezentacja wyników oraz
wymiana doœwiadczeñ œrodowiska naukowego aktywnego w nieraz odleg³ych specjalnoœciach z zakresu nano- i mikro-
mechaniki w aspekcie rozwijaj¹cej siê nanotechnologii.

Nano- i mikromechanika tworz¹ podstawy nanotechnologii, tej stosunkowo m³odej dziedziny nauki, stymuluj¹cej
z jednej strony rozwój gospodarki innowacyjnej, a z drugiej wytyczaj¹cej wspó³czesne kierunki badawcze zarówno
w mechanice, jak i w chemii, biologii, fizyce, elektronice oraz informatyce.

Konferencja odbêdzie siê w Krasiczynie w dniach 8-10 lipca 2008 r.
Szczegó³owe informacje znajd¹ Pañstwo na stronie: http://fluid.ippt.gov.pl/KKNMM08/.
Licz¹c na Pañstwa zainteresowanie, serdecznie zapraszamy!

Anna Kucaba-Piêtal
wraz z Komitetem Organizacyjnym

Pod takim tytu³em, z udzia³em Ze-
spo³u Pieœni i Tañca "Po³oniny" w dniu
6 stycznia 2008 r. odby³ siê w Teatrze
"Maska" koncert charytatywny na
rzecz czterdziestu wychowanków
Domu Dziecka w Strzy¿owie. Najpiêk-
niejsze kolêdy i pastora³ki zaœpiewali
z "Po³oninami" oraz ze swoimi dzieæmi
rzeszowscy aktorzy i dziennikarze.
Tañcz¹cy i œpiewaj¹cy w "Po³oninach"
pañstwo Monika i Pawe³ Maziarzowie,
z kilkumiesiêcznym synkiem Julian-

kiem na rêkach, zaœpiewali ma³emu Je-
zuskowi kolêdê "Zaœnij dziecino".

Podczas koncertu zebrano ponad
5 tys. z³, z których pokryte zostan¹ ko-
szty zimowego wypoczynku dzieci. Li-
czy³ siê ka¿dy sprzedany bilet. W czasie
koncertu by³y te¿ niespodzianki: euro-
pose³ Mieczys³aw Janowski czworo
wychowanków Domu Dziecka zaprosi³
na wycieczkê do Brukseli, nieodp³atne
przebadanie dzieci zaoferowa³o Cen-
trum Medyczne "Medyk".

Nasz "sztandarowy" Zespó³ aktyw-
nie uczestniczy w wielu tego rodzaju
przedsiêwziêciach, o czym pisaliœmy
m.in. w grudniowym wydaniu GP. To
tak¿e wymierna forma wsparcia, dla
której cz³onkowie Zespo³u nie szczêdz¹
si³ ani czasu.

Marta Olejnik

"Serca sercom""Serca sercom"

Na scenie Teatru "Maska".
Fot. M. Zych

Œpiewaj¹ca rodzina Maziarzów.
Fot. M. Zych
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OFICYNA WYDAWNICZAPROPOZYCJE OFICYNY WYDAWNICZEJPROPOZYCJE OFICYNY WYDAWNICZEJ

PODRÊCZNIKI

Les³aw Go³êbiowski, Marek Go³êbiowski, Obwody elektryczne.
Czêœæ 2 i 3 - 2007

Ksi¹¿ka stanowi pomoc dydaktyczn¹ œciœle zwi¹zan¹ z tematyk¹
wyk³adów, æwiczeñ i projektów z przedmiotu "obwody elektrycz-
ne". Czêœæ zawartego w podrêczniku materia³u przeznaczona jest
do samodzielnego opracowania przez studentów w laboratorium
i podczas wykonywania projektów. Dodatkow¹ pomoc¹ s¹ zamie-
szczone w pracy przyk³adowe projekty filtrów oraz ich realizacja
numeryczna, przedstawiaj¹ce wykorzystanie opisanych wiado-
moœci do celów praktycznych.

Marketing. Doœwiadczenia i trendy. Praca zbiorowa pod red.
Jana Adamczyka - 2007

Autorzy podjêli próbê scharakteryzowania wybranych, specjali-
stycznych zagadnieñ marketingowych. Poszczególne czêœci
opracowania dotycz¹: marketingu miêdzynarodowego, terytorial-
nego, marketingu w handlu detalicznym, w Internecie, w organi-
zacjach niekomercyjnych oraz marketingu ekologicznego. Pod-
rêcznik jest przeznaczony zarówno dla studentów, jak i praktyków
gospodarczych, którzy znajd¹ w nim liczne przyk³ady oraz wska-
zówki dotycz¹ce rozwi¹zania wielu problemów.

SKRYPTY

Eugeniusz Ha³asa, Maciej Henecz-
kowski, Wprowadzenie do in¿ynierii
termoodpornych materia³ów polime-
rowych - 2007

W pracy scharakteryzowano podsta-
wowe w³aœciwoœci polimerów i metody
ich badañ. Omówiono metody otrzymy-
wania, przetwórstwa oraz w³aœciwoœci
i kierunki zastosowania polimerów ter-
moodpornych. Praca jest przeznaczona
dla wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi polimerami, ich
racjonalnym stosowaniem i u¿ytkowaniem.

Miros³aw So³tysiak, Kalkulacja pie-
ni¹dza na rynkach finansowych. Stopy
procentowe - kalkulacja wartoœci pie-
ni¹dza w czasie - 2007

Ksi¹¿ka jest przeznaczona dla osób,
które chc¹ pog³êbiæ swoj¹ wiedzê z za-
kresu funkcjonowania pieni¹dza na ryn-
kach finansowych. Jej podstawowym
celem jest przedstawienie zagadnieñ
zwi¹zanych z kalkulacj¹ wartoœci pie-
ni¹dza. Ka¿dy rozdzia³ zawiera zadania
do samodzielnego rozwi¹zania wraz

z odpowiedziami. Do ksi¹¿ki do³¹czono s³owniczek polsko-angiel-
ski zawieraj¹cy terminologiê zwi¹zan¹ z jej tematyk¹.

MONOGRAFIE HABILITACYJNE

Bogdan Kwolek, Adaptive Real-Time Image Processing for Co-
gnitive Vision Systems - 2007

Przedmiotem pracy s¹ adaptacyjne algorytmy przetwarzania
i analizy obrazów dla poznawczych systemów wizyjnych, w któ-
rych du¿¹ rolê odgrywa adaptacja, uczenie i zdolnoœæ do interpre-
tacji analizowanej sceny, niezale¿nie od panuj¹cych warunków
i okolicznoœci. Pierwsza czêœæ pracy odnosi siê do przetwarzania
obrazów na niskim poziomie abstrakcji danych, druga dotyczy al-
gorytmów probabilistycznych, adaptacyjnych oraz ucz¹cych siê
na bie¿¹co bez nadzoru.

Arkadiusz Letkiewicz, Kierunki i metody doskonalenia organi-
zacji pracy Policji - 2007

G³ównym celem pracy jest wskazanie kierunków oraz metod do-
skonalenia pracy Policji, a tak¿e zaproponowanie konfiguracji
i konwencji projektowania zmian organizacji pracy Policji dosto-
sowanych do wymagañ stawianych wspó³czesnym organiza-
cjom. W rozprawie dokonano przegl¹du dzia³añ dotycz¹cych do-
skonalenia pracy Policji w wybranych krajach na œwiecie, przed-
stawiono rys historyczny funkcjonowania polskiej Policji, a tak¿e
diagnozê stanu organizacji zilustrowan¹ praktycznymi przyk³ada-
mi.

MONOGRAFIE

Grzegorz Prokopski, Mechanika pêkania betonów cemento-
wych - 2007

Opracowanie jest skierowane do osób zajmuj¹cych siê problema-
tyk¹ badania w³aœciwoœci materia³ów z matryc¹ cementow¹,
zw³aszcza betonu. Omówiono zaawansowane metody badania
betonu, umo¿liwiaj¹ce poznanie jego specjalnych w³aœciwoœci.

Piotr Strzelczyk, Wybrane zagadnienia aerodynamiki œmigie³ -
2007

Praca stanowi przegl¹d obliczeniowej
i eksperymentalnej aerodynamiki œmi-
gie³ lotniczych z uwzglêdnieniem do-
robku autora. Zawiera ocenê zakresu
stosowalnoœci ró¿nych metod teorety-
cznych oraz doœwiadczalnych do wy-
znaczania charakterystyk aerodynami-
cznych œmig³a, a tak¿e jego projektowa-
nia aerodynamicznego.

Marzena Tara³a
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Szanowni Pañstwo, Kole¿anki i Koledzy,

Nasz kolega Marcin Kaczmarzyk, 21-letni student III roku studiów na Wydziale Bu-
downictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej, uleg³ w grudniu 2007 r.
bardzo powa¿nemu wypadkowi, spowodowanemu wybuchem podczas chemicznej
obróbki meteorytów, które Marcin kolekcjonowa³. W wyniku wybuchu dozna³ licznych
i ciê¿kich obra¿eñ cia³a. Straci³ lew¹ d³oñ,
trzy palce prawej rêki i oczy. Przeszed³ skom-
plikowane operacje i przez 3 tygodnie, bêd¹c
w stanie krytycznym, walczy³ o ¿ycie. Wielu
z Pañstwa odda³o krew dla Marcina, przyczy-
niaj¹c siê do uratowania jego jak¿e m³odego
¿ycia. Nie uda³o siê jednak uratowaæ ani le-

wej d³oni, ani trzech palców prawej rêki, ani niestety oczu - na co do koñca mia³ nadziejê.
Obecnie Marcin wyszed³ ze szpitala, wraca do si³ i ¿yje mimo wszystko nadziej¹ na od-

zyskanie wzroku poprzez elektroniczne oko oraz przywrócenie sprawnoœci r¹k za po-
moc¹ bardzo drogich protez. W tym celu konieczna bêdzie d³uga rehabilitacja oraz
kosztowne leczenie, obejmuj¹ce: protezowanie lewej d³oni i obydwu oczu, rekonstrukcjê
prawej rêki.

Wraz z kole¿ankami i kolegami ze studiów, Stowarzyszeniem "DZIA£AJMY RAZEM"
oraz ludŸmi dobrej woli mo¿emy pomóc Marcinowi spe³niæ jego marzenie o lepszej
przysz³oœci:

– wp³acaj¹c dowolne kwoty na specjalnie w tym celu otwarte konto:

STOWARZYSZENIE "DZIA£AJMY RAZEM"

ul. A. Kamiñskiego 12, 35-211 Rzeszów

nr rachunku: 15 1240 1792 1111 0010 1629 3219

tytu³ wp³aty: Na leczenie i rehabilitacjê Marcina Kaczmarzyka

– daruj¹c 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia, a docelowo dla Marcina. ¯yczliwych Marcinowi darczyñców nic to nie bêdzie ko-
sztowaæ, a znacz¹co pomo¿e w jego leczeniu i rehabilitacji.

W tym celu, na formularzu PIT-37 za rok 2007 prosimy wype³niæ poda-
ne pola w nastêpuj¹cy sposób:

– rubryka H, pole 123: Przeznaczam 1% podatku na leczenie i rehabili-
tacjê Marcina Kaczmarzyka,

– rubryka I, pole 124: Stowarzyszenie "Dzia³ajmy Razem",
– rubryka I, pole 125: KRS 0000158971.

Pamiêtajmy o tym, ¿e liczy siê ka¿da kwota i du¿a liczba ofiarodaw-

ców! Spo³ecznoœæ akademicka to przecie¿ wielka, wspieraj¹ca siê

w miarê potrzeby rodzina. Dziêkuj¹c za wszelk¹ pomoc, apelujemy do

wszystkich ludzi dobrej woli o ¿yczliwoœæ i zrozumienie.

Przyjaciele Marcina ze studiów

Pomó¿my Marcinowi !!!Pomó¿my Marcinowi !!!
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na celu nie tylko przedstawienie dzia-
³alnoœci klubu, ale te¿ zapoznanie siê
z technik¹ lotu, budow¹ skrzyd³a oraz
zagro¿eniami zwi¹zanymi z samym lo-
tem.

Po czêœci teoretycznej nadszed³ czas
na czêœæ praktyczn¹. Majowy weekend
(1-5 maja 2007 r.) to czas, który prze-
znaczyliœmy g³ównie na szkolenie
"m³odych", i jak co roku, mia³o to miej-
sce w Bezmiechowej. Nie jest to jednak
jedyne miejsce, do którego docieraj¹
nasi klubowicze. Ci, którzy wykazuj¹
wiêksze doœwiadczenie (nale¿y dodaæ,
¿e grupa ta stale siê powiêksza), wybie-
raj¹ górki dla "ambitnych", m.in. Dono-
valy (S³owacja), Lendak (S³owacja),
Bassano (W³ochy), Cergow¹ (S³owa-
cja), Kryvostonkê (S³owacja), S³ubicê
(S³owacja), Karpaty Wschodnie (Ukra-
ina), Szczyrk - Skrzyczne, ¯yznów oraz
w Austrii i Szwajcarii. Organizowane
by³y równie¿ wypady "za wind¹"
w okolice Krosna. Wszystkie wyjazdy
by³y absolutnie podporz¹dkowane czê-
sto zmieniaj¹cym siê warunkom meteo-
rologicznym.

Zakoñczony sezon to równie¿ czas,
który wykorzystaliœmy na zakup nie-
zbêdnego sprzêtu. Potrzeby AKL-u s¹

du¿o wiêksze od wielkoœci otrzymane-
go dofinansowania, z tego prostego po-
wodu ograniczyliœmy wyjazdy do
minimum. Za zgromadzone œrodki za-

kupione zosta³y "radyjka" w liczbie
6 sztuk. By³a to koniecznoœæ zwi¹zana
z bezpieczeñstwem wszystkich la-
taj¹cych. Nowy sprzêt zosta³ przetesto-
wany podczas lotów za wyci¹gark¹
w maju ub. roku. Na liœcie potrzeb klu-
bowych znajduj¹ siê równie¿: uprz¹¿,
skrzyd³a, kaski, wariometry itd.

Mamy nadziejê, ¿e rozpoczynaj¹cy
siê sezon sk³oni w³adze naszej uczelni
do weryfikacji dofinansowania Akade-
mickiego Klubu Lotniczego PRz. Jeste-
œmy organizacj¹ w pe³ni uczelnian¹,
st¹d te¿ wielkoœæ œrodków uzale¿niona
jest od hojnoœci w³adz. Nasi klubowi-
cze to ludzie wykazuj¹cy ogromn¹ pa-
sjê do latania, ¿ycia i mo¿liwoœci
poznawania jego nowych obszarów. To
jakby pochodna lotniczego charakteru
Politechniki Rzeszowskiej. Jednak bez
odpowiedniego sprzêtu i nak³adu finan-
sowego AKL "umrze œmierci¹ natu-
raln¹". Ca³y czas liczymy na pomoc od
w³adz uczelni i poszczególnych wy-
dzia³ów w kwestii dofinansowania
Akademickiego Klubu Lotniczego.
Z góry serdecznie dziêkujemy.

Katarzyna Szczupa³

"Prezes" w akcji na Lendaku.
Fot. Archiwum AKL

Pokaz umiejêtnoœci na ziemi.
Fot. Archiwum AKL
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Tylko w klubie PLUS!!!Tylko w klubie PLUS!!!
www.pozyton.prv.pl

W dniu 14 grudnia 2007 r. w PLUSIE odby³a siê impreza
z cyklu Reggae Party. Na scenie wyst¹pi³y takie zespo³y, jak:
DZIECI DEMOKRACJI oraz PROJECT ZION. Po koncer-
cie wszyscy bawili siê w rytmach reggae do póŸnej nocy.

Z kolei 6 lutego mieliœmy okazjê pos³uchaæ bluesa w naj-
lepszym œwiatowym wydaniu. Tego wieczoru w PLUSIE
odby³ siê koncert ciemnoskórego gitarzysty i wokalisty z No-
wego Jorku - Terry'ego Mana. Artysta po raz kolejny udo-
wodni³, ¿e jest wirtuozem gitary, a przede wszystkim wspa-

nia³ym bluesmanem i showmanem. Pozwolê sobie zacyto-
waæ jednego z widzów: "…ten facet na koncercie fascynuje,
…niech ¿a³uj¹ Ci, których tu nie ma".

Wiêcej informacji o imprezach znajduje siê na stronie in-
ternetowej klubu: www.klubplus.pl.

Tadeusz Miko³owicz
Reggae Party.

Fot. w³asna

Koncert Terry'ego Mana.
Fot. w³asna

Dzieñ 20 stycznia 2008 r. by³ szcze-
gólnie mi³y dla dzieci pracowników
Politechniki Rzeszowskiej. Odby³a siê
wtedy bowiem "Zabawa Noworoczna
2008" zorganizowana przez Sekcjê
ds. Socjalnych i Bytowych.

W piêknie udekorowanej sali
sto³ówki przy ul. Akademickiej 8 wspa-
niale bawi³o siê 485 dzieci w strojach
karnawa³owych. Nie zabrak³o oczywi-
œcie Studenckiego Zespo³u Pieœni
i Tañca PRz "Po³oniny", Miko³aja, któ-
ry wrêcza³ paczki ze s³odyczami oraz
Wodzireja, zachêcaj¹cego dzieci do za-

Mali artyœci w tanecznym krêgu.
Fot. M. Misiakiewicz
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bawy oraz do uczestnictwa w ró¿nych
grach i konkursach.

Dzieci mia³y okazjê zobaczyæ, jak
tañcz¹ ich rówieœnicy z Dzieciêcego
Zespo³u Tañca Towarzyskiego "Fanta-
zja". Zafascynowane ich wystêpem
chêtnie wpisywa³y siê do zespo³u na na-
ukê tañca.

Na zakoñczenie imprezy wyst¹pili
artyœci teatrzyku "Bajlandia" z bajk¹
"Czerwony Kapturek". Na kolejn¹ za-
bawê dzieci bêd¹ czekaæ ca³y d³ugi rok.

W³odzimierz PtakZ "Po³oninami" raŸniej.
Fot. M. Misiakiewicz

Biblioteka
informuje
Biblioteka
informuje

W 2008 roku pracownicy i studenci Politechniki Rze-
szowskiej mog¹ korzystaæ z zasobów elektronicznych:
� IEEE/ IEE Electronic Library (IEL). S¹ to wydawnictwa

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers -
USA) oraz IEE (Institute of Electrical Engineers - UK).
IEEE/IEE Electronic Library zawiera:
� czasopisma IEEE - 122 tytu³y,
� czasopisma IEE - 20 tytu³ów,
� archiwa tych czasopism od 1988 r., niektóre tytu³y od

1950 r.,
� materia³y konferencyjne,
� normy IEEE.
Baza dostêpna na serwerze Wydawcy:
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp.
Koszt tego przedsiêwziêcia zostanie op³acony przez Wy-

dzia³ Elektrotechniki i Informatyki;
� ACS (American Chemical Society) Publications. Kolek-

cja zawiera pe³ne teksty artyku³ów z 43 tytu³ów wydawa-
nych przez American Chemical Society. Dostêpne s¹ tak¿e
roczniki archiwalne. Dostêp mo¿liwy ze strony wydawcy:
http://pubs.acs.org/about.html. Lista tytu³ów dostêpna
na stronie: http://vls.icm.edu.pl/tytuly/index.html;

� RSC (Royal Society of Chemistry). Kolekcja zawiera
pe³ne teksty artyku³ów z 26 tytu³ów i 6 baz wydawanych
przez RSC. Dostêpne s¹ równie¿ roczniki archiwalne. Do-
stêp mo¿liwy ze strony wydawcy: http://www.rsc.org.
U¿ytkownicy sieci komputerowej Politechniki Rzeszow-

skiej mog¹ korzystaæ z testowego dostêpu do pe³nych tekstów
52 czasopism naukowych z zakresu fizyki, chemii, elektroniki,

Na stole œwiêcone, a obok baranek

Koszyczek pe³ny barwnych pisanek.

I tak znamienne w polskim krajobrazie

W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.

Zielony barwinek, fio³ki i ¿onkile

- barwami stroj¹ uroczyste chwile.

W dom polski wiosna wchodzi na

spotkanie

Gdy wielkanocne na stole œniadanie.

WESO£EGO ALLELUJA

¿yczy Redakcja
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WYCIECZKI DLA PRACOWNIKÓW PRz

W 2008 ROKU

Lp. Trasa wycieczki Termin Liczba dni

1 � Krynica i okolice od 12 do 15.01.2008 r. 4

2 � Zakopane i okolice od 17 do 20.01.2008 r. 4

3 � Rymanów Zdrój i okolice od 01 do 03.02.2008 r. 3

4 � Zakopane i okolice od 09 do 12.02.2008 r. 4

5 � Krynica i okolice od 29.02 do 02.03.2008 r. 3

6 � Rymanów Zdrój i okolice od 07 do 09.03.2008 r. 3

7 Zakopane i okolice od 30.04 do 04.05.2008 r. 5

8 Licheñ, Czêstochowa, Gniezno od 30.04 do 04.05.2008 r. 5

9 Sandomierz, Kazimierz Dolny od 01 do 02.05.2008 r. 2

10 Warszawa i okolice od 23 do 26.05.2008 r. 4

11 Przemyœl, Krasiczyn, Bolestraszyce od 31.05 do 01.06.2008 r. 2

12 Gdañsk, Gdynia, Sopot od 11 do 17.07.2008 r. 7

13 Mazury, Suwalszczyzna - Wilno od 19 do 24.07.2008 r. 6

14 Wroc³aw, Kotlina K³odzka - Praga od 02 do 07.08.2008 r. 6

15 Francja - Pary¿ od 23 do 30.08.2008 r. 8

16 Ukraina - Kresy od 23 do 27.08.2008 r. 5

17 Zakopane i okolice od 11 do 14.09.2008 r. 4

18 Krynica i okolice od 26 do 28.09.2008 r. 3

19 Bieszczady od 04 do 05.10.2008 r. 2

20 Obóz narciarski od 27.12.2008 r. do 01.01.2009 r. 6

21 Wycieczki jednodniowe do uzgodnienia -

22 Wycieczki wydzia³owe do uzgodnienia -

UWAGA!
Terminy i trasy wycieczek mog¹ ulec zmianie.
Rezygnacjê z wycieczki nale¿y zg³osiæ co najmniej 8 dni przed jej planowanym terminem - w przypadku niedotrzymania

ww. terminu pracownik musi siê liczyæ ze strat¹ wniesionej op³aty.
Rezerwacje telefoniczne nie bêd¹ przyjmowane.

Politechnika Rzeszowska zwraca siê z proœb¹ do biur turystycznych o przesy³anie ofert na ww. wycieczki krajowe na
3 miesi¹ce przed terminem wyjazdu, a na 4 miesi¹ce przed terminem w przypadku wycieczek zagranicznych.

ADRES:
Politechnika Rzeszowska, ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych, bud. A, p. 53.

W³odzimierz Ptak

biologii, matematyki, in¿ynierii, wydawcy Institute of Phy-
sics, IOP Publishing.

Zagwarantowany jest tak¿e dostêp do numerów archiwal-
nych.

Dostêp trwa do 15.04.2008 r.
Wiêcej szczegó³ów znajd¹ Pañstwo na stronie Biblioteki

G³ównej PRz:

http://www.prz.rzeszow.pl/biblio/czas.php
link: Ÿród³a elektroniczne: konsorcja

Dostêp jest mo¿liwy poprzez komputery zarejstrowane
w sieci uczelnianej.

Agnieszka Trawiñska
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AKADEMICKIE RADIO CENTRUM
PROWADZI PRAKTYKI

DYDAKTYCZNO-ZAWODOWE DLA STUDENTÓW
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Praktyki prowadzone s¹ w ramach nastêpuj¹cych specjalizacji:

� w zakresie technicznej obs³ugi urz¹dzeñ radiowych, monta¿u materia³ów
dŸwiêkowych, praktycznego wykorzystania urz¹dzeñ produkcyjnych i emi-
syjnych, realizacji programów radiowych,

� w zakresie wykonywania czynnoœci dziennikarskich, tj. przygotowywania
serwisów informacyjnych, pozyskiwania i monta¿u materia³ów reporter-
skich, prowadzenia bloków programowych, prowadzenia programów auto-
rskich.
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Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

SWIATOWID

To bóstwo o czterech twarzach

dziœ tak¿e spotkaæ siê zdarza.

O CEDZAKU

Aby nie przejœæ

jego okiem

trzeba plecy

mieæ szerokie.

DOPÓTY DZBAN

Gdy ucho siê trzyma

przyczyn¹ glina.

PODWYZKI CEN

Metoda zreformowana

kry-zyskiem spowodowana.

NOWA ALEJA

Nie zas³u¿onych

a zad³u¿onych.
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Druk

Marian Misiakiewicz

W œrodê 7 lutego br. akademicka liga futsalu AZS PRz zakoñczy³a rozgrywki. 
W tegorocznej edycji wziê³o udzia³ 40 zespo³ów, które wystêpowa³y w czterech klasach 
(ekstraklasa, I, II i III liga) w zale¿noœci od poziomu sportowego, jaki reprezentowa³y. Po 

zakoñczeniu rozgrywek 
grupowych, szesnaœcie 
najlepszych zespo³ów 
reprezentuj¹cych wszyst-
kie klasy walczy³o syste-
mem pucharowym o g³ów-
n¹ nagrodê. W finale po raz 
kolejny spotka³y siê ze-
spo³y Politechniki i FC 
Cyngiel. I znów jak w po-
przednich latach nasi stu-
denci musieli uznaæ wy¿-
szoœæ ci¹gle m³odych ab-
solwentów PRz, reprezen-
tuj¹cych zwyciêzców. Fi-
na³owy mecz sta³ na bardzo 

wysokim poziomie i dostarczy³ wielu wra¿eñ licznie zgromadzonej widowni. Emocji 
by³o du¿o i tylko jedna bramka: FC Cyngiel - Politechnika 1:0. W meczu o trzecie miejsce 
Husaria uleg³a Lapsom 2:5.

W dniach 15-17 lutego br. rozegrane zosta³y w Szczecinie Mistrzostwa Polski 
Politechnik. Mocno os³abiony zespó³ PRz (kilku podstawowych zawodników ukoñczy³o 
studia) zaj¹³ 7 miejsce. Fatalne losowanie sprawi³o, ¿e w naszej grupie znalaz³y siê 
najmocniejsze dru¿yny i nie zdo³aliœmy siê zakwalifikowaæ do pierwszej czwórki. W tym 
uk³adzie wszystko co mo¿na by³o “ugraæ” to pi¹te miejsce, ale ch³opcy postanowili zagraæ 
dla Krzyœka Szymañskiego, który dziêki temu, zdobywaj¹c 14 bramek, zosta³ królem 
strzelców Mistrzostw. Serdeczne gratulacje!

Czwórka finalistów pucharu ligi futsalu. W strojach firmowych zwyciêzcy.

Fragment meczu o trzecie miejsce Husaria - Lapsy (2:5).
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mgr in¿. Bronis³aw Œwider
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mgr Marzena Tara³a
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Biblioteka G³ówna
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