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WYBORY W£ADZ UCZELNI W 2008 ROKU

ZESPÓ£ REKTORSKI W KOMPLECIE
Uczelniane Kolegium Elektorów wybra³o prorektorów Politechniki Rzeszowskiej

W dniu 13 marca 2008 r. Uczelniane
Kolegium Elektorów wybra³o prorektorów naszej uczelni na kadencjê
2008-2012:
= prorektorem ds. nauki zosta³ dr hab.
in¿. Jacek Kluska, prof. nadzwyczajny PRz,
= prorektorem ds. rozwoju zosta³
prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz,
= prorektorem ds. ogólnych zosta³
prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz,
= prorektorem ds. kszta³cenia zosta³
prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak.
Zarówno JM Rektor, jak i pozostali
cz³onkowie g³ównych w³adz uczelni s¹
osobami, które nie ukoñczy³y jeszcze
65. roku ¿ycia, czyli nie osi¹gnê³y wieku emerytalnego w rozumieniu powszechnych przepisów emerytalnych.
Pozwala to mieæ nadziejê, ¿e ewentualne nowe interpretacje ustawy Prawo
o szkolnictwie wy¿szym nie spowoduj¹
koniecznoœci przeprowadzania dodatkowych wyborów. W posiadaniu Uczelnianej Komisji Wyborczej jest obecnie kilka co najmniej niespójnych
komunikatów i interpretacji dotycz¹cych biernego prawa wyborczego, opublikowanych przez MNiSW. Prawdopodobieñstwo pojawienia siê kolejnych
dokumentów dotycz¹cych wyborów
jest - jak s¹dzê - doœæ du¿e, zw³aszcza
¿e kadencja w³adz uczelni bêdzie trwaæ
d³u¿ej ni¿ kadencja obecnego Sejmu,
a mo¿e nawet nie tylko obecnego.
dr Henryk Herba
przewodnicz¹cy
Uczelnianej Komisji Wyborczej
POSTSCRIPTUM
W uzupe³nieniu Uczelniana Komisja
Wyborcza uprzejmie informuje, ¿e pismem
znak DSP-2-6122-001/08/MP z dnia 6 lutego 2008 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego okreœli³o najnowsze stano-

wisko resortu w sprawie biernego prawa
wyborczego. Poni¿ej cytujemy treœæ pisma
skierowanego na rêce JM Rektora prof. Andrzeja Sobkowiaka:
Magnificencjo,
Szanowny Panie Rektorze,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 3 grudnia
2007 roku (R-147/1513/2007) w sprawie
wyk³adni prawnej dotycz¹cej biernego prawa wyborczego przy kandydowaniu do organów jednoosobowych uczelni Departament Spraw Pracowników Szkolnictwa
Wy¿szego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego uprzejmie wyjaœnia, co nastêpuje.
Z art. 71 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 127 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. Nr 164, poz.
1365, z póŸn. zm.) wynika, ¿e bierne prawo
wyborcze przy kandydowaniu do organów
jednoosobowych uczelni posiadaj¹:
= 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¿czyŸni)
i jednoczeœnie nie skorzystali uprzednio
z prawa przejœcia na emeryturê,
= kandydaci z grona mianowanych nauczycieli akademickich zatrudnionych
na stanowisku profesora zwyczajnego
lub nadzwyczajnego do koñca roku aka-

demickiego, w którym ukoñcz¹ oni 70.
rok ¿ycia, o ile nie skorzystali uprzednio
z prawa przejœcia na emeryturê.
Ponadto z art. 127 ust. 4 omawianej
ustawy wynika, ¿e rektor pe³ni swoj¹ funkcjê przez okres ca³ej kadencji, nawet
w przypadku ustania mianowania, co tak¿e
nastêpuje z koñcem roku, w którym ukoñczy³ on 70 lat. Regulacja taka zgodnie z umow¹ dotyczy jednak jedynie rektora. Osoby wybrane na inne funkcje, w tym prorektora, dziekana, prodziekana lub wybieralnego cz³onka organu kolegialnego, musz¹
w zwi¹zku z tym liczyæ siê z faktem, i¿ je¿eli
w trakcie kadencji wygaœnie ich mianowanie w nastêpstwie ukoñczenia przez nich 70.
roku ¿ycia, ich kadencja mo¿e zostaæ odpowiednio skrócona.
W opinii Ministerstwa, w œwietle art.
71 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wy¿szym, bierne prawo wyborcze do
organów kolegialnych nie budzi w¹tpliwoœci i przys³uguje nauczycielom akademickim, którzy nie osi¹gnêli wieku emerytalnego wskazanego w ustawie z dnia 17 grudnia
1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U.
z 2004 r. Nr 339, poz. 353, z póŸn. zm.), który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn.
Z wyrazami szacunku
dyrektor Departamentu
Spraw Pracowników Szkolnictwa Wy¿szego
mgr Adam ¯ARDECKI

Nowo wybranym
REKTOROWI i PROREKTOROM
serdeczne gratulacje
oraz ¿yczenia pomyœlnoœci
w trudnym dziele kierowania uczelni¹
sk³ada Redakcja GP
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GAZETA POLITECHNIKI

POZNAJMY PROREKTORÓW NA NOW¥ KADENCJÊ

Dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof. PRz
- prorektor ds. nauki
Dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof. PRz
(ur. 12 maja 1953 r. w Jaœle), studia
wy¿sze odby³ na Wydziale Elektroniki
Politechniki Wroc³awskiej w latach
1972-1977. Pracê naukowo-dydaktyczn¹ rozpocz¹³ w 1977 r. jako asystent
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej. W 1983 roku obroni³
w Politechnice Wroc³awskiej rozprawê
doktorsk¹ ze specjalnoœci systemy cybernetyki technicznej. W latach 1983-1995 pracowa³ jako adiunkt w Politechnice Rzeszowskiej. Stopieñ doktora habilitowanego z zakresu dyscypliny
naukowej informatyka, automatyka
i robotyka uzyska³ w 1995 r. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na
stanowisku profesora nadzwyczajnego
w Politechnice Rzeszowskiej zosta³ zatrudniony w 1995 r. na okres 5 lat, a od
2000 r. na czas nieokreœlony. Do chwili
obecnej pracuje na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki
Rzeszowskiej na tym stanowisku. Jest
kierownikiem naukowym Zespo³u
Sztucznej Inteligencji i Podstaw Informatyki w Katedrze Informatyki i Automatyki.
Profesor PRz J. Kluska posiada
w swoim dorobku ponad 50 opublikowanych prac naukowych, w tym jedn¹
monografiê i kilkanaœcie artyku³ów
o zasiêgu œwiatowym. Jest autorem
b¹dŸ wspó³autorem 4 rozdzia³ów
w ksi¹¿kach wydawnictwa Springer-Verlag, 12 artyku³ów w czasopismach
naukowych (w tym w IEEE Trans.
SMC), 28 referatów na konferencjach
zagranicznych i krajowych, kilkunastu
raportów dla przemys³u i 2 skryptów.
Odby³ sta¿ DAAD w Bielefeld
(1992), przebywa³ w Department of

Electrical Engineering - Birmingham
(1995), goœci³ jako visiting professor
w University of Sevilla (2001), g³osi³
wyk³ady w National Technical University of Athens w ramach programu Erasmus (2007).

Od 1996 roku przez dwie kadencje
pe³ni³ funkcjê prodziekana ds. nauki na
Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, a w latach 1999-2002 by³ przewodnicz¹cym Senackiej Komisji Nauki
w Politechnice Rzeszowskiej. W kadencji 2005-2008 sprawowa³ funkcjê
prorektora ds. nauki. Wypromowa³ piêciu doktorów nauk technicznych
(trzech z zakresu dyscypliny informatyka, dwóch z zakresu automatyki i robotyki), jest promotorem szóstego doktoranta. J. Kluska by³ opiekunem ponad
80 prac magisterskich i in¿ynierskich.
Prowadzi wyk³ady z technik informatycznych na studium doktoranckim na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa,
z przedmiotów sztuczna inteligencja,
systemy ekspertowe i teoretyczne podstawy informatyki na studiach magis-

terskich na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.
W latach 1996-2003 kierowa³ dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez Komitet Badañ Naukowych. By³ cz³onkiem Zespo³u Logik
Rozmytych i Sieci Neuronowych w Komitecie Automatyki i Robotyki PAN
w kadencji 2003-2006, a w kadencji
2007-2010 jest zaanga¿owany w Sekcji
Systemów Inteligentnych Komitetu
Automatyki i Robotyki PAN. Jest
cz³onkiem Komitetów Programowych:
International Conf. on Artificial Intelligence and Soft Computing, International Conf. on System-Modelling-Control, International Conf. PD
FCCS, International Conf. on Diagnostics of Processes and Systems.
J. Kluska nale¿y do zespo³u redakcyjnego czasopisma International
Journal of Fuzzy Systems, jest recenzentem w czasopismach o zasiêgu œwiatowym (International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Control and Cybernetics, Archives
of Control Sciences) oraz nale¿¹cych do
Listy Filadelfijskiej (Fundamenta Informaticae, IEEE Trans. Systems Man
Cybernetics Part-B, International
Journal of Fuzzy Sets and Systems,
IEEE Transactions on Industrial Electronics, International Journal of Fuzzy
Systems). Jego zainteresowania naukowe obejmuj¹ nieliniowe uk³ady dynamiczne w systemach sterowania oraz
metody sztucznej inteligencji - w tym
sztuczne sieci neuronowe, systemy rozmyte, algorytmy uczenia i adaptacji, systemy ekspertowe, logiki wielowartoœciowe, sieci Petriego oraz teoriê
wektorów wspieraj¹cych.
(biogram autoryzowany)
Fot. M. Misiakiewicz
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Profesor Marek Orkisz
- prorektor ds. rozwoju
Prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz (ur.
4 sierpnia 1956 r. w Jêdrzejowie) jest
absolwentem Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie. W tej¿e uczelni uzyska³ w 1985 r. stopieñ doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopieñ naukowy doktora habilitowanego.
W styczniu 1999 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nada³ mu tytu³ naukowy profesora nauk technicznych.
Profesor M. Orkisz zajmuje siê teori¹
i konstrukcj¹ silników lotniczych na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej.
W latach 1981-2001 pracowa³
w Wy¿szej Szkole Oficerskiej Si³ Powietrznych w Dêblinie, przechodz¹c
kolejne szczeble awansu od wyk³adowcy do profesora zwyczajnego w 1998 r. otrzyma³ stopieñ wojskowy
pu³kownika lotnictwa. Jako nauczyciel
akademicki WSOSP od 1996 r. œciœle
wspó³pracowa³ z Politechnik¹ Rzeszowsk¹, prowadz¹c zajêcia dydaktyczne na WBMiL. Od 1999 roku jest
kierownikiem Katedry Samolotów
i Silników Lotniczych PRz.
By³ lub jest nadal cz³onkiem: Sekcji
Technicznych Œrodków Transportu
Komitetu Transportu PAN (1996-2007), Komisji Fizyki Stosowanej
i Techniki Oddzia³u Lubelskiego PAN
(od 2000 r.), Polskiego Instytutu Spalania (1999-2007), Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN
(1998-2007), Polskiego Towarzystwa
Naukowego Motoryzacji (od 1999 r.),
Lubelskiej Komisji Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego (od 1992 r. - obecnie
wiceprzewodnicz¹cy) oraz Rady Wy¿szego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki (1997-2001), Polskiego Naukowego
Towarzystwa Silników Spalinowych
(od 2002 r.).
Jest rzeczoznawc¹ SIMP w zakresie
silników lotniczych, autorem i wspó³-

autorem ponad 100 publikacji naukowych, naukowo-technicznych i popularnonaukowych, 5 ksi¹¿ek: Wymiana ³adunku w czterosuwowych silnikach t³okowych (WK£, Warszawa
1991 r.), Wybrane zagadnienia z teorii
turbinowych silników odrzutowych

(Wydawn. ITE, Radom 1995 r.), Modelowanie turbinowych silników odrzutowych (Wydawn. Biblioteka Naukowa
Instytutu Lotnictwa, Warszawa
1997 r.), Turbinowe silniki lotnicze w ujêciu problemowym (PN-TTE, Lublin
2000 r.), eseju naukowego Modelowanie systemów rzeczywistych (Wydawn.
WSOSP, 1999 r.) oraz Podstawy doboru turbinowych silników odrzutowych
do p³atowca (Wydawn. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, Warszawa
2002 r.).
W zakresie zainteresowañ naukowych prof. M. Orkisza znajduj¹ siê problemy dotycz¹ce teorii i modelowania
stanów przejœciowych turbinowych silników lotniczych, sterowania wektorem ci¹gu, a tak¿e sterowania przez
pilota samolotem w stanach awaryjnych oraz dydaktyka szko³y wy¿szej.

Pe³ni³ lub pe³ni ró¿nego rodzaju
znacz¹ce funkcje: od 2002 r. - cz³onek
Senatu Politechniki Rzeszowskiej,
przedstawiciel PRz w Senacie WSOSP
(od 1994 r.) oraz w Senacie Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Che³mie (od 2004 r.), cz³onek Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa w Warszawie
(od 1999 r.), a od lutego 2008 r. Rady
Naukowej Wojskowego Instytutu
Technicznego Uzbrojenia. Profesor
M. Orkisz by³ tak¿e ekspertem KBN
w zespole T12D (spalinowe zespo³y napêdowe - 1997-2001) i T00 (Biuro
Spraw Obronnych - od 2001 r.). W latach 2002-2005 pe³ni³ funkcjê dziekana Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa w naszej uczelni.
By³ promotorem 4 prac doktorskich
(jest promotorem w dwu wszczêtych
przewodach), recenzentem wielu rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz
postêpowañ profesorskich, projektów
badawczych i publikacji naukowych.
Kierowa³ i kieruje wieloma pracami
badawczymi, w tym 8 pracami finansowanymi przez KBN (obecnie MNiSW).
Uczestniczy³ w kilku projektach badawczych zwi¹zanych z obronnoœci¹
pañstwa, obecnie jest te¿ cz³onkiem
Rady Nauki MNiSW w zespole Badañ
na rzecz Obronnoœci i Bezpieczeñstwa
Pañstwa oraz przedstawicielem ministra NiSW w Komitecie Monitoruj¹cym Programy Rozwoju Regionalnego
(Podkarpacie) i Sta³ej Konferencji
Wspó³pracy Województwa Podkarpackiego.
Za osi¹gniêcia naukowo-dydaktyczne zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Br¹zowym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz wieloma medalami resortowymi
MON.
(biogram autoryzowany)
Fot. M. Misiakiewicz
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Profesor Feliks Stachowicz
- prorektor ds. ogólnych
Prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz
(ur. 27 czerwca 1951 r. w P³awie
k. Mielca) jest absolwentem Wydzia³u
Metali Nie¿elaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia na
AGH ukoñczy³ w 1975 r., w 1981 r.
uzyska³ (tam¿e) stopieñ naukowy doktora nauk technicznych. W 1991 roku
na Wydziale Mechanicznym Technologii i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej otrzyma³ stopieñ naukowy
doktora habilitowanego z zakresu mechaniki - mechaniki cia³a sta³ego,
a w 2000 r. prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej nada³ mu tytu³ naukowy profesora nauk technicznych. W Politechnice Rzeszowskiej pracuje od 1975 r. w roku akademickim 1986/1987 odby³
sta¿ naukowy w Technical University of Denmark.
G³ówne zagadnienia podejmowane
przez prof. F. Stachowicza w dzia³alnoœci badawczej to:
o mechanika procesów przeróbki plastycznej na zimno - giêcie, wyt³aczanie, wykrawanie - okreœlanie relacji pomiêdzy w³aœciwoœciami mechanicznymi materia³u a ich zdolnoœci¹ do kszta³towania w analizowanych procesach,
o badania odkszta³calnoœci granicznej
blach cienkich, badania eksperymentalne i obliczenia teoretyczne uwzglêdnianie zmiany parametrów

mechanicznych oraz niejednorodnoœci geometrycznej materia³u
w czasie przebiegu procesu odkszta³cenia,
o kinematyka procesu kszta³towania
plastycznego metali wahaj¹cym narzêdziem,
o symulacja numeryczna procesów
przeróbki plastycznej,
o zastosowanie sztucznych sieci neuronowych,
o problematyka recyklingu metali
i tworzyw sztucznych.
Profesor F. Stachowicz od 1993 r.
jest cz³onkiem Sekcji Teorii Procesów
Przeróbki Plastycznej Komitetu Meta-

lurgii PAN oraz od 1999 r. cz³onkiem
zagranicznym Akademii Transportu
Ukrainy.
Dorobek naukowy obejmuje autorstwo (lub wspó³autorstwo) 3 monografii, 3 skryptów, ponad 70 artyku³ów
w periodykach o zasiêgu miêdzynarodowym oraz krajowych, ponad 80 referatów, w wiêkszoœci na konferencjach
o zasiêgu miêdzynarodowym, 3 zg³oszeñ patentowych. Kierowa³ wieloma
pracami badawczymi, w tym czterema
grantami badawczymi. Za dzia³alnoœæ
naukow¹ oraz dydaktyczn¹ otrzyma³
kilkanaœcie Nagród Rektora Politechniki Rzeszowskiej.
Dotychczas wypromowa³ 6 doktorów, jest promotorem kolejnych
2 otwartych przewodów doktorskich.
By³ recenzentem w 24 przewodach
doktorskich, w 3 przewodach habilitacyjnych, recenzowa³ dwa wnioski o tytu³ profesora. By³ opiekunem ponad
150 prac dyplomowych.
W latach 1996-1999 by³ prodziekanem ds. nauczania Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa PRz, w kadencji
1999-2002 oraz w bie¿¹cej jest dziekanem tego Wydzia³u. Od 1992 roku jest
nieprzerwanie cz³onkiem Senatu Politechniki Rzeszowskiej, od 1991 r. pe³ni
funkcjê kierownika Katedry Przeróbki
Plastycznej.
(biogram autoryzowany)
Fot. w³asna

Profesor Leszek WoŸniak
- prorektor ds. nauczania
Prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak
(ur. 7 lipca 1955 r. w Lubaczowie) jest
absolwentem Wydzia³u Ekonomiki
Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie Akademii Rolniczej w Krakowie.
Studia na Akademii Rolniczej ukoñczy³

w 1980 r. W 1989 roku uzyska³ stopieñ
doktora nauk rolniczych na Wydziale
Rolniczo-Ekonomicznym tej¿e uczelni, a w 1996 r. na tym samym Wydziale
uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego. W grudniu 2004 r. prezy-

dent Rzeczypospolitej Polskiej nada³
mu tytu³ naukowy profesora.
Zainteresowania naukowe profesora L. WoŸniaka s¹ bardzo zró¿nicowane. Obok przedsiêbiorczoœci, zarz¹dzania innowacjami, ochrony œrodowi-
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ska, zarz¹dzania œrodowiskiem, ekonomii obejmuj¹ zagadnienia ekologii,
rolnictwa ekologicznego, szeroko rozumianej gospodarki ¿ywnoœciowej.
Rezultatem jego pracy naukowej
jest ponad 300 publikacji. S¹ wœród
nich tak¿e ekspertyzy i opracowania
z zakresu ochrony i zarz¹dzania œrodowiskiem, zagospodarowania odpadów,
foresightu regionalnego i technologicznego. Dorobek uzupe³niaj¹ rozdzia³y
w monografiach oraz wspó³autorstwo
dwóch ksi¹¿ek.
Profesor WoŸniak pe³ni³ funkcje:
prodziekana ds. studentów Wydzia³u
Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej w Krakowie w kadencji 1999-2001, kierownika Katedry Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci Politechniki Rzeszowskiej od
paŸdziernika 2002 r., prodziekana ds.
organizacji studiów zaocznych Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu PRz
w kadencji 2003-2005, prorektora ds.
nauczania Politechniki Rzeszowskiej
w kadencji 2005-2008.
W okresie pracy w Politechnice
Rzeszowskiej realizowa³ b¹dŸ realizuje
nastêpuj¹ce projekty badawcze:
o Regionalna Strategia Innowacji
Województwa Podkarpackiego na
lata 2005-2013 (projekt celowy,
g³ówny wykonawca),
o AMI@NETFOOD - Rozwój d³ugofalowej wspólnej wizji inteligentnych technologii dla sieci sektora
rolno-¿ywnoœciowego (projekt rea-

tries", realizowanym w latach 1999-2003 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
gdzie by³ wykonawc¹ i zajmowa³ siê
g³ównie analiz¹, a tak¿e prognozowaniem rozwoju rolnictwa ekologicznego
jako elementu ochrony walorów polskiej wsi i ocen¹ innych form przedsiêbiorczoœci na obszarach wiejskich. Jest
ekspertem w dwóch panelach tematycznych: "Integracja polityki ekologicznej z politykami sektorowymi" oraz
"Technologie na rzecz ochrony œrodowiska" w Narodowym Programie FORESIGHT "Polska 2020".
Profesor L. WoŸniak by³ czterokrotnie wyró¿niany Nagrod¹ Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja
w Krakowie, a tak¿e czterokrotnie Nagrod¹ Rektora Politechniki Rzeszowskiej za dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹. Zosta³ odznaczony Br¹zowym
Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, odznak¹ Zas³u¿ony dla Rolnictwa oraz srebrn¹ odznak¹
Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury Fizycznej.
Prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak
jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego oraz Stowarzyszenia
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
Jego prywatne zainteresowania to
g³ównie malarstwo, muzyka, œpiew,
pi³ka no¿na, wêdkarstwo, turystyka
górska.
(biogram autoryzowany)

lizowany w ramach 6. PR UE, wykonawca),
o Biuro Wdra¿ania i Monitoringu
RSI Województwa Podkarpackiego (projekt realizowany w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Dzia³anie 2.6, kierownik projektu),
o Priorytetowe technologie dla zrównowa¿onego rozwoju województwa
podkarpackiego (projekt celowy,
kierownik projektu).
Uczestniczy³ w wielu programach
badawczych, m.in. w miêdzynarodowym grancie w ramach 5th EU Commission QLRT - 1999 - 01526 "Strategy
for Integrated Development of Agriculture and Rural Areas in CEE Coun-

Fot. M. Misiakiewicz

Nominacje profesorskie

Profesor Janusz Tomaszek
Prof. dr hab. in¿. Janusz Tomaszek - kierownik Katedry In¿ynierii i Chemii Œrodowiska na
Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska otrzyma³ w dniu
29 lutego 2008 r. w Pa³acu Prezy-

denckim tytu³ naukowy profesora nauk technicznych, nadany
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego postanowieniem z dnia 22
paŸdziernika 2007 r.

Prof. Janusz Tomaszek urodzi³ siê
w 1940 r. w Borys³awiu, w 1957 r. ukoñczy³ liceum ogólnokszta³c¹ce
w £añcucie, a w 1960 r. Pañstwow¹
Szko³ê Techniczn¹ - Wydzia³ Analizy
Chemicznej w Gliwicach. Studia ma-
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gisterskie odby³ na Wydziale Chemicznym Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach.
Pracowa³ kolejno w Biurze Projektów
Typowych Oczyszczalni Œcieków
Przemys³owych i Zak³adzie Ochrony
Wód Instytutu Metalurgii ¯elaza w Gliwicach. Ukoñczy³ kursy specjalistyczne organizowane przez Komisjê
Chemii Analitycznej PAN z dziedziny
polarografii (1968), chromatografii gazowej (1971) oraz spektrometrii w zakresie UV i œwiat³a widzialnego (1972).
Lata pracy na Œl¹sku zaowocowa³y szeregiem prac in¿ynierskich.
Ze wzglêdów osobistych powróci³
do £añcuta i podj¹³ pracê w Wydziale
Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza UW w Rzeszowie na stanowisku
kierownika Wojewódzkiej Inspekcji
Ochrony Wód. Od 1972 roku jest
wyk³adowc¹ PZITS, od 1974 r. bieg³ym S¹du Wojewódzkiego w Rzeszowie, od 1977 r. rzeczoznawc¹ PZITS,
od 1980 r. wyk³adowc¹ NOT. £¹czna
liczba prac in¿ynierskich o charakterze
utylitarnym, opinii, operatów i ekspertyz przed rozpoczêciem pracy w Politechnice Rzeszowskiej przekracza
70 pozycji.
W Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej
w Rzeszowie rozpocz¹³ pracê
w 1970 r., pocz¹tkowo na umowê-zlecenie. Od 1972 roku do chwili obecnej
pracuje nieprzerwanie na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska naszej uczelni (³¹cznie 35 lat). Pocz¹tkowo poœwiêca³ siê wy³¹cznie dydaktyce, prowadz¹c wyk³ady z kilku
przedmiotów, oraz tworzy³ laboratoria
z technologii uzdatniania wody, oczyszczania œcieków (2 skrypty:
w 1978 i 1982 r.), techniki sanitarnej,
ochrony wód i ochrony powietrza atmosferycznego na rozwijaj¹cym siê
kierunku "in¿ynieria sanitarna". W latach 1987-1990, w czasie zawieszenia
nauczania na tym kierunku, pe³ni³
funkcjê kierownika Pracowni Badawczej In¿ynierii Œrodowiska. Po przywróceniu wymienionych praw kierowa³ kolejno Zak³adem Technologii
Wody i Œcieków (1990-1994) oraz Zak³adem In¿ynierii i Chemii Œrodowiska
od 1994 r. do chwili obecnej.
W latach 90. kierowa³ kilkoma wa¿nymi tematami badawczymi w ramach
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Centralnych Programów Badañ Podstawowych, Rozwojowych oraz Problemu Wêz³owego. Tematyka programów dotyczy³a funkcjonowania ekosystemów zbiorników zaporowych
oraz ich zlewni. W ramach CPBP prof.
J. Tomaszek pozyska³ œrodki finansowe
na wybudowanie w Polañczyku nad
zbiornikiem soliñskim stacji badawczej
oraz wyposa¿enie jej w sprzêt motorowodny i aparaturê. Stacja badawcza
w Polañczyku, zintegrowana w 1992 r.

w Ogólnopolskim Monitoringu Stacji
Terenowych Œrodowiska Przyrodniczego w Polsce funkcjonuje do chwili
obecnej. Wyniki badañ zbiorników zaporowych Solina i Myczkowce pozyskiwane w ramach kolejnych centralnych projektów badawczych zaowocowa³y 6 pracami doktorskimi i jedn¹ habilitacj¹.
W 1980 roku prof. J. Tomaszek uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych nadany przez Radê Naukow¹ Instytutu Podstaw In¿ynierii
Œrodowiska PAN w Zabrzu, na podstawie rozprawy pt. Okreœlenie wp³ywu
niektórych czynników na proces wymiany jonów chromianowych i polichromianowych na ró¿nych typach
jonitów. W 1992 roku uzyska³ stopieñ
naukowy doktora habilitowanego nauk
technicznych z zakresu in¿ynierii œrodowiska - chemii œrodowiska, nadany
przez Radê Wydzia³u In¿ynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy pt. Przemiany biochemiczne zwi¹zków azoto-

wych w osadach dennych wód powierzchniowych. W 1993 roku zosta³
mianowany na stanowisko profesora
nadzwyczajnego PRz.
Zainteresowania naukowe prof.
J. Tomaszka koncentruj¹ siê na interdyscyplinarnych zagadnieniach z dziedziny zastosowañ hydrochemii,
hydrobiologii i analizy instrumentalnej
w naukach technicznych in¿ynierii œrodowiska. Do g³ównych obszarów jego
dzia³alnoœci naukowej nale¿y zaliczyæ
ochronê wód powierzchniowych,
w tym kompleksowe badania zbiorników zaporowych Podkarpacia w zakresie geochemicznych bilansów masowych C, N, P i Si, wspó³zale¿noœci
procesów nitryfikacji, denitryfikacji
i amonifikacji azotanów w przekszta³caniu azotu na granicy faz woda
nadosadowa - osady denne. Z pozyskanych grantów aparaturowych KBN
prof. J. Tomaszek wyposa¿y³ laboratoria w najnowszej klasy aparaturê badawcz¹, w tym izotopowy spektrometr
masowy wspó³pracuj¹cy z chromatografem gazowym i analizatorem elementarnym. Zastosowanie izotopowej
spektrometrii masowej w badaniach
przemian zwi¹zków azotu i wêgla
(15N, 13C) w ekosystemach wód zbiorników zaporowych i migracji azotanów
w wodach powierzchniowych (15N,
18O) pozwoli³o mu utworzyæ Szko³ê
umo¿liwiaj¹c¹ precyzyjne badania
przekszta³ceñ zwi¹zków biogennych
w ekosystemach wodnych. Prace jego
zespo³u s¹ znane i cenione w Polsce i za
granic¹. Ukoronowaniem tego obszaru
naukowego s¹ 3 rozdzia³y w monografiach anglojêzycznych wydawnictw
Witpress i Environ. Sci. Res., opublikowanych w latach 2003-2005 oraz monografia Azot i fosfor w œrodowisku
i œrodowiskowych technologiach
(2006 r.). W tej tematyce wypromowa³
trzech doktorów nauk technicznych,
a czwarty przewód jest otwarty.
Inny, równie wa¿ny obszar zainteresowañ Profesora dotyczy problematyki
oczyszczania wody i œcieków. Wa¿niejsze prace to projekty technologiczne oczyszczalni œcieków przemys³owych w Hucie Stalowa Wola, Kroœnieñskich Hutach Szk³a, Zak³adach
Porcelany Elektrotechnicznej "Zapel"

,
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w Boguchwale, rozdzia³ w monografii
anglojêzycznej Management of Pollutant Emission from Landfils and Sludge
wydawnictwa Taylor & Francis (2007)
oraz wypromowanie jednego doktora
nauk technicznych (praca wyró¿niona).
W latach 1992-1994 prof. J. Tomaszek odby³ kilka sta¿y naukowych
w USA. Pierwsze stypendium otrzyma³
decyzj¹ Interational Research & Exchange Board w 1992 r. na prywatnym
uniwersytecie The Brown University
w Providence, Rhod Island. W tym samym roku pracowa³ jako stypendysta
w Great Lakes Environmental Research Laboratory (GRELR), Ann Arbor,
Michigan, prowadz¹c badania procesu
denitryfikacji w osadach dennych
Wielkich Jezior. W okresie 1993/1994
odby³ kolejny sta¿ w GRELR, tym razem w ramach stypendium przyznanego przez Fundacjê Koœciuszkowsk¹.
W 1994 roku pracowa³ na kontrakcie
w Cooperative Institute for Limnology
and Ecosystems Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor, USA, gdzie realizowa³ grant The effects of the zebra
mussel on nitrogen mineralization and
denitrification rates in Saginaw Bay sediments.
W latach 2001-2002 otrzyma³ kolejne stypendium Fundacji Koœciuszkowskiej na sta¿ w renomowanym Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley,
w zakresie zintegrowanego usuwania
C, N, P ze œcieków.
Nawi¹zane w tym okresie kontakty
pozwoli³y Profesorowi na wielokrotne
pobyty na uniwersytetach w USA (Instytut Nauk Morskich w Port Aransas
Uniwersytetu w Austin - Teksas, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, Uniwersytet Kalifornijski w Davis,
Uniwersytet Stanford w Kalifornii),
w oœrodku naukowym Tahoe Research
Group (USA) oraz dwukrotnie na Uniwersytecie w Aarhus - Dania (1997
i 1998 r.). Uczestniczy³ te¿ w specjalistycznym szkoleniu w zakresie izotopowej spektrometrii masowej (Bremen, Niemcy, 2001 r.) oraz w miêdzynarodowych warsztatach Numerical
Modeling of Lakes and Reservoirs, (Japonia, 2001 r.) i Modelling Activated
Sludge Plants (2005). Jest cz³onkiem
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Prof. dr hab. in¿. Janusz Tomaszek otrzymuje tytu³ naukowy profesora nauk technicznych nadany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego.
Fot. w³asna

wielu miêdzynarodowych stowarzyszeñ:
= SIL - International Association of
Theoretical and Applied Limnology,
= ASLO - The American Society of
Limnology and Oceanography,
= IWA - International Water Association,
= International Association for Great
Lakes Research,
= IASWS - International Association
for Sediment Water Science,
= IAREP - International Association
of Regional Ecological Problems.
Wspó³pracuje ze specjalistami grupy tematycznej "Nutrient Removal and
Recovery" stowarzyszenia IWA.
Pocz¹wszy od 1999 r. organizuje
w cyklu 2-3-letnim ogólnopolsk¹ konferencjê pt. "Postêp techniczny w in¿ynierii œrodowiska". Wybrane prace
publikowane s¹ w periodyku Environment Protection Engineering.
Jest autorem lub wspó³autorem
ponad 200 prac (125 po habilitacji),
w tym 37 publikacji anglojêzycznych

(15 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej), 13 publikacji w czasopismach
krajowych, 40 referatów na kongresach, sympozjach i konferencjach miêdzynarodowych, 35 referatów na
konferencjach krajowych.
Zrealizowa³ i realizuje ³¹cznie 10
projektów badawczych KBN (8 jako
kierownik, w tym 1 zamawiany, 5 w³asnych, 2 promotorskie). Jest cz³onkiem
komitetów wielu konferencji miêdzynarodowych, cz³onkiem Komitetu In¿ynierii Œrodowiska Polskiej Akademii
Nauk (2003-2006), recenzentem prac
doktorskich, projektów KBN i publikacji anglojêzycznych.
Wypromowa³ ok. 190 prac dyplomowych, w tym ponad 100 magisterskich. Z zami³owania jest przyrodnikiem, jego pasj¹ jest pszczelarstwo.
Postêpowanie w sprawie nadania
tytu³u naukowego profesora przeprowadzi³a Rada Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Warszawskiej.
(biogram autoryzowany)
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PERSONALIA
TYTU£ NAUKOWY PROFESORA

Dr hab. Kazimierz Rajchel, profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej, kierownik
Zak³adu Prawa i Administracji na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu otrzyma³ tytu³
naukowy profesora nauk prawnych postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 31 stycznia 2008 r.

HABILITACJE
Dr in¿. Marek Goszty³a,
adiunkt w Katedrze Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, w dniu 8 stycznia 2008 r. uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej
architektura i urbanistyka,
nadany przez Radê Wydzia³u
Architektury
Politechniki
Wroc³awskiej. Temat rozprawy habilitacyjnej: Przemiany
idei i metod konserwatorskich w latach 1863-2003 na
przyk³adzie zabytków architektury województwa podkarpackiego.
Pan Marek Goszty³a urodzi³ siê w 1953 r. w Pieszycach województwo dolnoœl¹skie. Studia wy¿sze ukoñczy³ na Wydziale Budownictwa L¹dowego Politechniki Krakowskiej.
Stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka uzyska³
w 1998 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej na podstawie rozprawy pt. Kamienica przyrynkowa
miasta Przemyœla. Promotorem w przewodzie doktorskim
by³ prof. dr hab. in¿. arch. Ernest Niemczyk z Politechniki
Wroc³awskiej.
Dr in¿. Marek Goszty³a by³ wojewódzkim konserwatorem zabytków w Przemyœlu. Zosta³ odznaczony medalem
i dyplomem za "Zas³ugi przy Wznoszeniu Domów Bo¿ych"
przyznanym przez ks. abp. Ignacego Tokarczuka, a tak¿e orderem Œw. Równej Aposto³om Marii Magdaleny II stopnia
przyznanym przez Polski Autokefaliczny Koœció³ Pra-

wos³awny za pracê dla dobra cerkwi i opiekê nad zabytkami.
Pe³ni funkcjê prezesa zarz¹du Stowarzyszenia Opieki nad
Twierdz¹ Przemyœl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi
Przemyskiej. Prowadzi³ nadzór konserwatorski nad wieloma
obiektami zabytkowymi, m.in. XV-XIX-wieczn¹ Bazylik¹
Archikatedraln¹ w Przemyœlu, XVII-wiecznym zespo³em
klasztornym oo. Karmelitów Bosych w Przemyœlu, XVIIIwiecznym zespo³em klasztornym ss. Benedyktynek w Przemyœlu i XVII-wiecznym zespo³em klasztornym ss. Benedyktynek w Jaros³awiu. W latach 1995-1999 organizowa³ seminaria konserwatorskie pt. "Sezony prac konserwatorskich", na których omawiane by³y nowoczesne metody prac
konserwatorskich. Posiada w dorobku kilkadziesi¹t artyku³ów naukowych i kilkanaœcie ksi¹¿ek z zakresu historii architektury oraz konserwacji zabytków. Odby³ sta¿e naukowe
na Wêgrzech, we Francji i w USA. Specjalizuje siê w dziedzinie wspó³czesnych metod rewaloryzacji zabytków.
Wspólnie z prof. Micha³em Proks¹ otrzyma³ nagrodê generalnego konserwatora zabytków za ksi¹¿kê "Klasztory
i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej". Prowadzi w zespole naukowym Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PRz badania nad Twierdz¹ Przemyœl.
W ramach wyjazdów studialnych na Ukrainê prowadzi badania z zakresu konserwacji kamienic przyrynkowych miasta
Lwowa. W naszej uczelni jest zatrudniony od 1 paŸdziernika
2006 r.
Dr in¿. Mariusz Sobolak, adiunkt w Katedrze Konstrukcji Maszyn na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa,
w dniu 19 lutego 2008 r. uzyska³ stopieñ naukowy doktora
habilitowanego nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn, nadany przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rze-

,
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szowskiej. Temat rozprawy habilitacyjnej: Analiza i synteza
wspó³pracy powierzchni kó³ zêbatych metodami dyskretnymi.
Pan Mariusz Sobolak urodzi³ siê w 1967 r. w Sanoku.
Studia wy¿sze ukoñczy³ na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej budowa
i eksploatacja maszyn uzyska³ w 1997 r. na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa naszej uczelni, na podstawie
rozprawy pt. Numeryczna analiza geometrii obszaru
wspó³pracy w wichrowatej walcowej przek³adni obróbkowej. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr

hab. in¿. Tadeusz Markowski
z Politechniki Rzeszowskiej.
G³ówne zainteresowania naukowe to numeryczne metody
odwzorowania geometrii narzêdzia skrawaj¹cego w materiale (zw³aszcza w obróbce kó³
zêbatych), metody szybkiego
prototypowania i systemy
CAD.

DOKTORATY
Mgr in¿. Lidia Buda-O¿óg, asystentka w Katedrze
Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, uzyska³a
stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscypliny naukowej budownictwo,
nadany przez Radê Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej w dniu 9 stycznia
2008 r. Temat rozprawy doktorskiej: Diagnostyka stanu technicznego elementów z betonu metodami dynamicznymi.
Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. in¿. Tadeusz Uhl, Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie i dr hab. in¿. Szczepan Woliñski, Politechnika Rzeszowska.

Mgr Bogus³aw Bembenek,
asystent w Katedrze Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu, uzyska³ stopieñ naukowy doktora
nauk ekonomicznych z zakresu
dyscypliny naukowej nauki
o zarz¹dzaniu, nadany przez
Radê Wydzia³u Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomi-

cznej we Wroc³awiu w dniu 24 stycznia 2008 r. Temat rozprawy doktorskiej: Partnerstwo jako czynnik wzmacniania
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw na przyk³adzie Doliny
Lotniczej. Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Moszkowicz, Akademia Ekonomiczna we Wroc³awiu.
Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. Gra¿yna Aniszewska, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie i dr hab.
Leon Jakubów, Akademia Ekonomiczna we Wroc³awiu.

Mgr in¿ . S³aw omir
Œwirad, asystent w Katedrze
Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji 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 13 lutego
2008 r. Temat rozprawy doktorskiej: Nagniatanie œlizgowe
elementami walcowymi z kompozytu diamentowego.
Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. in¿. Mieczys³aw
Korzyñski, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy
doktorskiej: prof. dr hab. in¿. Jan Burcan, Politechnika
£ódzka i prof. dr hab. in¿. Volodymyr Liubimov, Politechnika Rzeszowska.
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PROFESURY UCZELNIANE

W³adys³aw Or³owicz

Adam Brañski

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
n prof. dr. hab. in¿. Antoniego W³adys³awa Or³owicza,
kierownika Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa na czas nieokreœlony
z dniem 1 marca 2008 r.
JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej:

Przemys³aw Sanecki

n

dr. hab. in¿. Adama Brañskiego, kierownika Pracowni
Akustyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki na
czas nieokreœlony z dniem 1 kwietnia 2008 r.,
n dr. hab. in¿. Przemys³awa Saneckiego w Katedrze Chemii Ogólnej i Elektrochemii na Wydziale Chemicznym na
czas nieokreœlony z dniem 1 kwietnia 2008 r.
Bronis³aw Œwider

Z ¿a³obnej karty

WSPOMNIENIE
Profesor Politechniki Rzeszowskiej
Jerzy WIKTOR
(1957-2008)
W dniu 6 stycznia 2008 r. odszed³
od nas dr hab. in¿. Jerzy Wiktor, prof.
PRz, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa naszej uczelni.
Z g³êbokim ¿alem i smutkiem w dniu
15 stycznia 2008 r. na cmentarzu komunalnym w Pile po¿egnaliœmy naszego
Kolegê, wyj¹tkowo prawego i wartoœciowego cz³owieka.
Profesor Jerzy Wiktor urodzi³ siê
10 grudnia 1957 r. w Rzeszowie.
W 1972 roku ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ i podj¹³ naukê w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Rzeszowie w klasie
o profilu matematyczno-fizycznym.
W 1976 roku zda³ egzamin maturalny

i rozpocz¹³ studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej.
Studia ukoñczy³ z wyró¿nieniem po
4 latach, uzyskuj¹c w 1980 r. tytu³ magistra in¿yniera mechanika w specjalnoœci technologia maszyn. W tym samym
roku podj¹³ pracê na stanowisku asystenta sta¿ysty, a nastêpnie asystenta
w Zak³adzie Obróbki Skrawaniem i Obrabiarek Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej. W 1981 roku
ukoñczy³ Podyplomowe Studium Pedagogiczne przy Politechnice Rzeszowskiej i odby³ trzymiesiêczny sta¿
przemys³owy w WSK "PZL-Rzeszów".
We wrzeœniu 1981 r. zosta³ powo³any do s³u¿by wojskowej. Ukoñczy³
Szko³ê Podchor¹¿ych Rezerwy, a póŸ-

niej w ramach praktyki w jednostce
wojskowej przez 8 miesiêcy pracowa³
jako wyk³adowca matematyki w Wy¿szej Oficerskiej Szkole Samochodowej
w Pile. Po ukoñczeniu s³u¿by otrzyma³
nominacjê na stopieñ podporucznika,
a w 1990 r., po odbyciu kilkumiesiêcznego szkolenia z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów wojskowych, na
stopieñ porucznika rezerwy.
Po ukoñczeniu rocznej s³u¿by wojskowej we wrzeœniu 1982 r. powróci³ do
pracy naukowo-dydaktycznej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ rozpocz¹³ ju¿ podczas studiów - zajmowa³
siê analiz¹ styku zêbów w przek³adniach wichrowatych. Efektem badañ
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by³y dwie publikacje naukowe oraz obroniona w 1980 r. praca magisterska.
Od pocz¹tku pracy zawodowej interesowa³ siê technologi¹ i konstrukcj¹
przek³adni zêbatych. Prowadzone przez
Niego w latach 1980-1989 prace naukowo-badawcze dotyczy³y takich zagadnieñ, jak: analiza geometrii i styku
zêbów w przek³adniach wichrowatych
zewnêtrznych i wewnêtrznych, konstrukcja narzêdzi obwiedniowych do
uzêbieñ, odwzorowanie narzêdzia w obróbce obwiedniowej kó³ zêbatych.
Wyniki badañ opublikowa³ w 8 pracach
naukowych, które stanowi³y podstawê
rozprawy doktorskiej pt. "Kinematyczno-geometryczne odwzorowanie ostrza
narzêdzia w obróbce obwiedniowej
uzêbieñ walcowych". Pracê obroni³
z wyró¿nieniem na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa PRz w czerwcu
1989 r., uzyskuj¹c tytu³ doktora nauk
technicznych w specjalnoœci budowa
i eksploatacja maszyn. W 1990 roku zosta³ zatrudniony na stanowisku adiunkta
w KTWiA PRz.
Dalsze prace, realizowane po doktoracie, dotyczy³y m.in. analizy styku
zêbów w przek³adniach walcowych
czo³owych, komputerowej symulacji
obróbki obwiedniowej uzêbieñ, analizy
zak³óceñ ruchu w przek³adniach, zastosowania technik komputerowego wspomagania prac in¿ynierskich (CAE)
w procesie projektowania oraz wytwarzania uzêbieñ i narzêdzi.
Od 1980 roku prowadzi³ prace z zakresu projektowania i wytwarzania
przek³adni zêbatych, a tak¿e konstrukcji
narzêdzi obwiedniowych do uzêbieñ.
Szczególn¹ uwagê poœwiêci³ narzêdziom do uzêbieñ przek³adni lotniczych
i okrêtowych. Tematyka podjêtych prac
wynika³a ze wspó³pracy z przemys³em.
By³ wykonawc¹ i wspó³wykonawc¹
prac naukowo-badawczych zleconych
przez zak³ady przemys³owe: WSK
"PZL-Rzeszów", ABB ZAMECH
Elbl¹g, KP Hutê Stalowa Wola oraz ZM
URSUS.
W 2005 roku uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk
technicznych w dziedzinie budowa
i eksploatacja maszyn na podstawie
swojego dorobku naukowego oraz pomyœlnie obronionej rozprawy naukowej
pt. "Analityczno-numeryczne metody
analizy parametrów geometrycznych,
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zak³óceñ ruchu i wytrzyma³oœci przek³adni walcowych".
Profesor J. Wiktor bardzo twórczo
i rzetelnie poszerza³ swoj¹ wiedzê oraz
kompetencje zawodowe, co m.in. oddaje jego praca habilitacyjna pe³na wielu
ciekawych rozwi¹zañ nt. konstuowania
i wytwarzania przek³adni zêbatych.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 20 publikacji w periodykach naukowych, w tym kilkanaœcie
w renomowanych czasopismach z Listy
Filadelfijskiej oraz periodykach Polskiej Akademii Nauk, 15 referatów i publikacji w materia³ach konferencyjnych, monografiê oraz ponad 20 opracowañ bêd¹cych wynikiem prowadzonych prac naukowo-badawczych
i wdro¿eniowych.
Profesor J. Wiktor by³ bardzo dobrym nauczycielem akademickim, wyj¹tkowo starannie przygotowywa³ siê
do zajêæ. By³ ¿yczliwy i mia³ czas na
konsultacje dla ka¿dego studenta. W latach 1980-2004, pracuj¹c jako asystent,
a nastêpnie adiunkt, prowadzi³ zajêcia
m.in. z przedmiotów: narzêdzia obróbkowe, techniki wytwarzania, podstawy
obróbki mechanicznej, CAX uzêbieñ
i narzêdzi, przek³adnie lotnicze, obrabiarki skrawaj¹ce, obróbka skrawaniem
i narzêdzia, obróbka elektroerozyjna.
By³ promotorem ponad 15 prac dyplomowych. Uczestniczy³ w tworzeniu,
wyposa¿eniu i modernizacji Laboratorium Systemów Komputerowych
CAD/CAM w Katedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji.

W latach 1985-1989 pe³ni³ funkcjê
pe³nomocnika dziekana Wydzia³u Mechanicznego ds. rozk³adu zajêæ. By³
wieloletnim opiekunem grup studenckich oraz studenckich praktyk przemys³owych. Wielokrotnie uczestniczy³
w akcji rekrutacyjnej: by³ cz³onkiem
komisji egzaminacyjnej, bra³ tak¿e
udzia³ w akcji informacyjnej prowadzonej w szko³ach œrednich województwa
podkarpackiego.
Podczas studiów na Wydziale Mechanicznym PRz za wyniki pracy w studenckim kole naukowym otrzyma³
w 1980 r. Nagrodê Specjaln¹ Sekretarza
Naukowego PAN. Otrzyma³ tak¿e wyró¿nienia - w 1980 r. za pracê magistersk¹ i w 1989 r. za pracê doktorsk¹.
Podczas pracy na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa otrzymywa³ Nagrody Rektora PRz - dwukrotnie za wyniki
w pracy dydaktycznej i szeœciokrotnie
za wyniki w pracy naukowo-badawczej.
Jurek lubi³ czytaæ ksi¹¿ki. W wolnych chwilach czynnie uprawia³ sport,
zw³aszcza bieganie. Codziennie przebiega³ ponad 10 km. Lubi³ zwiedzaæ
nowe miejsca, ale zawsze z przyjemnoœci¹ wraca³ do swego rodzinnego Rzeszowa. By³ prawym, skromnym, cichym, wyj¹tkowo kulturalnym i bardzo
pracowitym cz³owiekiem. Zawsze
z szacunkiem i ¿yczliwoœci¹ odnosi³ siê
do ka¿dego, kto zwróci³ siê do Niego
z dowoln¹ spraw¹. Chêtnie dzieli³ siê
z innymi swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem. Z wielk¹ pokor¹ przyjmowa³
wszelkie niepowodzenia ¿yciowe. Troskliwie opiekowa³ siê ¿on¹, synem, rodzicami i innymi bliskimi Mu osobami,
wspieraj¹c ich w dobrych i trudnych
chwilach. By³ bardzo odpowiedzialny
za rodzinê i wykonywan¹ pracê, nawet
wówczas, gdy by³ ju¿ chory. Ka¿dy
w rozmowie z Jurkiem wycisza³ siê,
gdy¿ zawsze potrafi³ On patrzeæ z dystansem na sprawy trudne i rozmawiaæ
o nich w sposób prosty, a jednoczeœnie
przemyœlany. Z ka¿dym dzieli³ siê pogod¹ ducha i spokojem, zawsze mogliœmy liczyæ na Jego pomoc.
Pozostanie w naszej pamiêci jako
cz³owiek wyj¹tkowo skromny, kulturalny, oddany rodzinie i pracy naukowo-dydaktycznej, ¿yczliwy dla wszystkich
nauczyciel, wspó³pracownik i kolega.

Andrzej Kawalec
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Z OBRAD SENATU
Kolejne posiedzenie Senatu PRz odby³o siê 31 stycznia
2008 r. Obradom przewodniczy³ rektor prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak. Posiedzenie rozpocz¹³ od wrêczenia stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego na rok
akademicki 2007/2008:
n za osi¹gniêcia w nauce - studentce Wydzia³u Chemicznego Agnieszce Nowak-Król,
n za osi¹gniêcia sportowe - studentce Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu Magdalenie Balanie.
Nastêpnie Senat wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w sprawie
wniosków o mianowanie: prof. dr. hab. in¿. Antoniego
W. Or³owicza na stanowisko profesora zwyczajnego oraz dr.
hab. in¿. Przemys³awa Saneckiego na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreœlony.
Ponadto Senat:
n przyj¹³ uchwa³ê nr 4/2008 w sprawie powo³ania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akad. 2008/2009,
n podj¹³ uchwa³ê nr 5/2008 w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydzia³ów w zakresie warunków, jakim powinny odpowiadaæ plany i programy nauczania,

n

n

n

n

n

zaakceptowa³ uchwa³ê nr 3/2008 w sprawie utworzenia
na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska kierunku studiów "architektura i urbanistyka" na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia od
roku akad. 2008/2009,
zatwierdzi³ uchwa³ê nr 1/2008 w sprawie utworzenia na
Wydziale Elektrotechniki i Informatyki studiów drugiego
stopnia na kierunku "elektronika i telekomunikacja",
przyj¹³ uchwa³ê nr 2/2008 w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej studiów drugiego
stopnia na kierunku "matematyka",
zatwierdzi³ uchwa³ê nr 6/2008 w sprawie poparcia
uchwa³y Prezydium KRASP nr 58/IV z dnia 18 stycznia
2008 r. w sprawie najwa¿niejszych problemów szkolnictwa wy¿szego w Polsce,
popar³ wniosek dziekana Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu dr. hab. Kazimierza Rajchela, prof. PRz o przekszta³cenie Zak³adu Metod Iloœciowych w Ekonomii
w Katedrê Metod Iloœciowych w Ekonomii.
Agnieszka Zawora

"Najbardziej innowacyjna koncepcja
funkcjonowania firmy"

Laureaci konkursu. Od lewej M. Ch³anda i M. Szpecht - studenci PRz. Po prawej
M. Olejko, W. Puzio.
Fot. A. Chlebek - RARR S.A.

W dniu 16 stycznia 2008 r. w Preinkubatorze Akademickim Podkarpackiego Parku Naukowo-Technicznego
odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród
w konkursie "Najbardziej innowacyjna
koncepcja funkcjonowania firmy". Ide¹
konkursu jest stymulowanie przedsiêbiorczoœci wœród studentów i absolwentów podkarpackich uczelni.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego szeroko rozreklamowa³a ten
konkurs w paŸdzierniku 2007 r.
Do 16 listopada 2007 r. do RARR
S.A. zosta³y przes³ane propozycje pomys³ów na biznes. Wp³ynê³o 28 propozycji innowacyjnych rozwi¹zañ,
spoœród których komisja konkursowa
wy³oni³a 10 prac. Konkurs sk³ada³ siê
z dwóch etapów: I etap obejmowa³
zg³oszenie swojego pomys³u na biznes,
II etap - napisanie biznesplanu. Uroczystoœæ wrêczenia nagród by³a te¿ okazj¹
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do podsumowania rocznej bez ma³a
dzia³alnoœci Preinkubatora.
Komisja wy³oni³a 3 laureatów:
o I miejsce i tytu³ Juniora Innowacji
Podkarpacia uzyska³ Micha³ Olejko,
o II miejsce - Monika Ch³anda,
o III miejsce - Wojciech Puzio.
Monika Ch³anda, która znalaz³a siê
w gronie laureatów konkursu, jest studentk¹ Wydzia³u Marketingu i Zarz¹dzania Politechniki Rzeszowskiej.

PPCh
Podkarpacka Platforma Chemiczna
"przesz³a do historii" z koñcem stycznia 2008 r. - stwierdzenie to kierownictwo i wyk³adowcy PPCh wypowiadaj¹
z pewnym ¿alem i nostalgi¹. Ju¿ odczuwamy brak kontaktów z kadr¹ in¿yniersk¹ zak³adów Podkarpacia. PPCh
anga¿owa³a nas w dni powszednie,
a przede wszystkim w weekendy przez
ponad pó³tora roku, bo od czerwca
2006 r. do koñca stycznia 2008 r., ³¹cznie z dodatkowym miesi¹cem potrzebnym na przeprowadzenie pi¹tego
seminarium i trzech warsztatów z tematyki przetwórstwa tworzyw (zorganizowanych na specjaln¹ proœbê podkarpackich firm z tej bran¿y) oraz na
opracowanie monografii. Nale¿y dodaæ, ¿e wspomniana monografia pt. "Innowacyjne systemy wytwarzania
i analizy produktu (strategia dla pracowników przemys³u chemicznego
i dziedzin pokrewnych województwa
podkarpackiego)" powsta³a jako odpowiedŸ na wyraŸne zapotrzebowanie
przemys³u. W "Gazecie Politechniki"
(i nie tylko) ukaza³o siê ju¿ parê okolicznoœciowych wzmianek o PPCh, dlatego te¿ w tym miejscu ograniczymy siê
do przypomnienia podstawowych informacji.
Projekt finansowany by³ z funduszy
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Podstawowym celem PPCh by³o
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Laureaci trzech pierwszych miejsc
otrzymali nagrody rzeczowe, bêd¹ te¿
beneficjentami ekspertyz pozwalaj¹cych na ocenê szans powodzenia ich
pomys³u na dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy.
Konkurs pod ww. nazw¹ jest organizowany przez RARR S.A. w ramach
projektu "Preinkubator Akademicki
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego platform¹ tworze-

nia i rozwoju wspó³pracy w zakresie innowacji" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
Dzia³anie 2.6: Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy, a wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i œrodków bud¿etu
pañstwa.
Marta Olejnik

zakoñczy³a dzia³alnoœæ

Kierownik projektu prof. J. Je¿owski (z prawej) w rozmowie z rektorem prof.
A. Sobkowiakiem.
Fot. M. Misiakiewicz

zwiêkszenie konkurencyjnoœci oraz innowacyjnoœci przedsiêbiorstw bran¿y
chemicznej i pokrewnych Podkarpacia,
zarówno przez transfer wiedzy w trakcie zorganizowanych warsztatów i seminariów, jak i nawi¹zanie, a tak¿e rozwiniêcie wspó³pracy pomiêdzy kadr¹
in¿yniersk¹ zak³adów przemys³owych
a pracownikami naukowymi Politechniki Rzeszowskiej (w szczególnoœci
Wydzia³u Chemicznego). Zrealizowano 10 ró¿nych tematycznie warsztatów w postaci co najmniej 2-dniowych

kursów, czêsto na dwóch poziomach.
Tematyka warsztatów i seminariów
by³a doœæ ró¿norodna, ale ukierunkowana na potrzeby oraz oczekiwania kadry zak³adów przemys³owych reprezentuj¹cych szeroko rozumian¹
bran¿ê chemiczn¹. Trzeba podkreœliæ,
¿e do ka¿dego warsztatu udostêpniano
na stronie internetowej PPCh konspekty, a tak¿e rozszerzone materia³y do
"zdalnego" studiowania. W przypadku
seminariów udostêpniano teksty prezentacji prelegentów, którymi najczê-

16

GAZETA POLITECHNIKI

œciej byli, poza pracownikami Wydzia³u Chemicznego, znani uczeni specjaliœci z odpowiednich dziedzin,
pochodz¹cy z ró¿nych oœrodków akademickich i badawczych Polski.
Patrz¹c na tzw. twarde efekty, jak
i te miêkkie - mniej wymierne, mamy
prawo s¹dziæ, ¿e PPCh osi¹gnê³a sukces. Œwiadcz¹ o tym najlepiej nastêpuj¹ce liczby: 36 zrealizowanych warsztatów (liczonych jako kursy), 5 se-

minariów, ponad 480 osób uczestnicz¹cych w warsztatach i seminariach
z oko³o 35 firm. Do tego nale¿y doliczyæ ekspertyzy i projekty innowacyjne, szczególnie z dziedziny przetwórstwa tworzyw sztucznych (dr in¿.
Macieja Heneczkowskiego i dr in¿.
Mariusza Oleksego).
S¹dz¹c po aktywnym uczestnictwie
w seminariach i zajêciach warsztatowych, mo¿na przypuszczaæ, ¿e przeka-

zane treœci bêd¹ twórczo przetwarzane
na zastosowania praktyczne. Tak¿e
i my - nauczyciele akademiccy mamy
okazjê zmodyfikowaæ zajêcia dydaktyczne na podstawie doœwiadczeñ
z warsztatów PPCh. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e nawi¹zane kontakty bêd¹
kontynuowane.
Na sukces PPCh z³o¿y³a siê praca
wielu osób; niestety zmuszony jestem
ograniczyæ siê z podziêkowaniami do
wybranych. Byliœmy otoczeni ¿yczliw¹
opiek¹ JM Rektora prof. Andrzeja Sobkowiaka oraz pani dyrektor mgr Teresy
Pasterz z Urzêdu Marsza³kowskiego,
a nasi bezpoœredni "opiekunowie" z tego¿ Urzêdu wykazywali ¿yczliwoœæ
i cierpliwoœæ. Ze swojej strony chcia³bym z³o¿yæ specjalne podziêkowania
dr. Maciejowi Heneczkowskiemu za
nieocenion¹ pomoc. Koñcz¹c, chcia³bym bardzo wysoko oceniæ ogromne
zaanga¿owanie (wrêcz z poœwiêceniem
zdrowia) managera projektu dr. Mariusza Oleksego. Pan mgr Sebastian Grosicki - pracownik projektu - równie¿
do³o¿y³ swoj¹ cegie³kê do bardzo
¿mudnej oraz czasoch³onnej pracy organizacyjnej i "biurokratycznej".

PPCh gromadzi³a wielu s³uchaczy.
Fot. M. Misiakiewicz

Jacek Je¿owski

Powstanie i profil dzia³alnoœci dydaktycznej
Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju
Zarz¹dzeniem nr 27/2006 z 25 wrzeœnia 2006 r. z dniem 1 paŸdziernika
2006 r. utworzona zosta³a na Wydziale
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju.
Funkcjê kierownika tej jednostki powierzono prof. dr. hab. in¿. Józefowi
Dziopakowi. W sk³adzie osobowym
Katedry obecnie s¹ zatrudnione dwie
osoby na stanowisku naukowo-dydaktycznym: adiunkt - dr in¿. Daniel S³yœ
i asystent - mgr in¿. Bernadeta Hala
oraz mgr in¿. Agnieszka Stec na sta-

nowisku administracyjno-technicznym.
Wa¿nym rozdzia³em w dzia³alnoœci
dydaktycznej wymienionej Katedry
jest powo³anie na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska w roku akademickim 2007/2008 nowej specjalizacji z blokiem dyplomowania infrastruktura i ekorozwój na specjalnoœci
in¿ynieria komunalna, w ramach realizowanego obecnie programu studiów
magisterskich na kierunku in¿ynieria
œrodowiska. Do programu nowej spe-

cjalizacji wprowadzono 4 przedmioty
fakultatywne, œciœle zwi¹zane z projektowaniem i budow¹ infrastruktury komunalnej terenów zurbanizowanych.
Dr in¿. Daniel S³yœ prowadzi ca³oœæ zajêæ z przedmiotów: infrastruktura podziemna miast i wspomaganie komputerowe w projektowaniu infrastruktury. Natomiast prof. Józef Dziopak
realizuje zajêcia dydaktyczne z przedmiotów: rozwój zrównowa¿ony w gospodarce komunalnej oraz retencja
i sterowanie transportem wody i œcie-
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ków, z udzia³em wyk³adowcy z AGH
i specjalisty z Niemiec.
Na wyk³adach z przedmiotu rozwój
zrównowa¿ony w gospodarce komunalnej jest prezentowana wiedza obejmuj¹ca swym zakresem metodykê
projektowania inwestycji in¿ynierskich, a tak¿e pogl¹d na temat stosowanych technologii proekologicznych.
Potrzeba prowadzenia takiego przedmiotu wynika z koniecznoœci zapoznania absolwenta tego kierunku z aktualn¹ tematyk¹ zwi¹zan¹ z rozwojem
zrównowa¿onym terenów zurbanizowanych jako ogólnoœwiatow¹ tendencj¹ racjonalnego zarz¹dzania
gospodark¹ komunaln¹, w aspekcie
wykorzystywania dóbr przyrody z uwzglêdnieniem ochrony istniej¹cych
ekosytemów.
W³aœnie w ramach tego przedmiotu
studenci maj¹ mo¿liwoœæ uczestniczenia w kursie miêdzynarodowym The
Baltic Uniwersity pn. Zrównowa¿ony
rozwój regionu ba³tyckiego. Jego ukoñczenie z wynikiem dobrym pozwala
studentom na uzyskanie angielskiego
certyfikatu Sustainable Baltic Region
(SBR) z wykazem studiowanych zagadnieñ i podpisami wyk³adowcy prowadz¹cego przedmiot oraz dyrektora
Uppsala University - Szwecja. W semestrze zimowym bie¿¹cego roku akademickiego przeprowadzono po raz
pierwszy taki kurs dla studentów IX semestru specjalizacji infrastruktura i ekorozwój.
Szeroka wspó³praca prof. Józefa
Dziopaka od ponad 25 lat z wieloma firmami i biurami projektowymi w kraju,
a zw³aszcza za granic¹, ostatnio tak¿e
z udzia³em ni¿ej podpisanego, umo¿liwia studentom specjalizacji infrastruktura i ekorozwój korzystanie z wielu
profesjonalnych programów uzyskanych bezp³atnie, bêd¹cych na wyposa¿eniu pracowni komputerowej. Z ka¿dym rokiem wzrasta liczba ofert pracy
wymagaj¹cych umiejêtnoœci pos³ugiwania siê programami z zakresu projektowania sieci i elementów systemów
infrastruktury oraz instalacji sanitarnych i budowlanych.
W planie dydaktycznym nowego
bloku dyplomowania, oprócz tematyki
zwi¹zanej z optymalizacj¹ systemów
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Od lewej: prof. J. Dziopak, mgr in¿. A. Stec, mgr in¿. B. Hala, dr in¿. D. S³yœ.
Fot. w³asna

kanalizacyjnych z wykorzystaniem
ró¿nych form retencji, w tym zw³aszcza
retencji zbiornikowej, zagospodarowaniem wód opadowych, ograniczaniem
iloœci odprowadzanych œcieków i z innymi zagadnieniami, s¹ przedmioty,
w ramach których bêd¹ prezentowane
zaawansowane metody projektowania
infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem profesjonalnych programów
(CARD/1, REHM, Wavin NET EPANET, SWMM, Kanalizator-CAD i in.).
Uczestniczenie studentów w zajêciach z podanego cyklu przedmiotów
daje im mo¿liwoœæ kontynuowania studiów na innych europejskich uczelniach i podwy¿szania poziomu wiedzy,
tak¿e w ramach wykonywania prac dyplomowych i projektów przejœciowych.
Wejœcie Polski do Unii Europejskiej
otworzy³o nowe obszary dzia³alnoœci
inwestycyjnej. Podstawow¹ dziedzin¹,
na któr¹ przeznacza siê obecnie najwiêksze œrodki w formie dotacji na budowê i modernizacjê, dotyczy szeroko
rozumianej infrastruktury. Wymagania
stawiane przez unijne struktury zarz¹dzaj¹ce funduszami dotycz¹ wszystkich etapów zwi¹zanych z tworzeniem
samej dokumentacji technicznej, wyborem technik wykonawczych, a tak¿e
prawid³owego przygotowania przetargów na prace in¿ynierskie. Realizacja

tak du¿ych projektów wymaga zatrudnienia specjalistów o wysokich
kwalifikacjach na etapie projektowania, przygotowania i realizacji zadañ
inwestycyjnych.
Zatem dostrzegane od wielu lat
przez kierownika jednostki uwarunkowania, dyktowane g³ównie przez rynek
inwestycyjny, uzasadnia³y wprowadzenie sformu³owanych przez niego
propozycji, które znalaz³y siê w rozszerzonym programie studiów specjalizacji infrastruktura i ekorozwój. Absolwenci przygotowywani s¹ do nowych
zadañ, otrzymuj¹ poszerzon¹ wiedzê
i nowe narzêdzia, tak potrzebne w pracy
zawodowej, zw³aszcza na etapie podejmowania starañ o zatrudnienie.
Prof. Józef Dziopak posiada wielokierunkowy plan rozwoju Katedry, wybiegaj¹cy daleko w przysz³oœæ. Podj¹³
siê równie¿ z pracownikami Katedry
organizacji ogólnopolskiej konferencji
naukowej w czerwcu 2008 r., z cyklu
Infrastruktura komunalna a rozwój
zrównowa¿ony terenów zurbanizowanych, organizowanej pod patronatem
Komitetu In¿ynierii Œrodowiska Polskiej Akademii Nauk. Pozwoli to na
ugruntowanie pozycji kierowanej przez
niego jednostki w krajowym œrodowisku naukowym i zawodowym.
Daniel S³yœ
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Konferencje-Sympozja-Seminaria
WSPÓ£PRACA ZAK£ADU OCZYSZCZANIA I OCHRONY WÓD
z UNIWERSYTETEM RZESZOWSKIM w ramach towarzystw:
Po³udniowo-Wschodniego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa In¿ynierii Ekologicznej
oraz Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddzia³ w Rzeszowie
W dniu 14 lutego 2008 r. na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PRz odby³o siê uroczyste zebranie
naukowe Po³udniowo-Wschodniego
Oddzia³u Polskiego Towarzystwa In¿ynierii Ekologicznej oraz Polskiego
Towarzystwa Gleboznawczego Oddzia³ w Rzeszowie. Cz³onkami ww. to-

Zagadnieniem, któremu poœwiêcone zosta³o ostatnie spotkanie, by³a sprawa zagospodarowania komunalnych
osadów œciekowych. Dr hab. in¿. Witold Niemiec, prof. PRz wyg³osi³ wyk³ad pt. "Postêp techniczny w zagospodarowaniu osadów œciekowych do produkcji roœlin energetycznych".

zwi¹zanych z nawo¿eniem, zak³adaniem plantacji, zbiorem oraz zagospodarowaniem wyprodukowanej biomasy. Owocem tych badañ s¹ zaprojektowane, a nastêpnie wykonane w formie prototypów nastêpuj¹ce urz¹dzenia: iniekcyjny dozownik osadów do
gleby, lizymetr (urz¹dzenie do poboru

Wyk³ad dr. hab. in¿. W. Niemca, prof. PRz.
Fot. M. Misiakiewicz

warzystw s¹ m.in. pracownicy Zak³adu
Oczyszczania i Ochrony Wód Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Od wielu lat zebrania
naukowe s¹ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ i osi¹gniêæ naukowych z zakresu ochrony œrodowiska. Pracownicy
dwóch najwiêkszych uczelni Rzeszowa
œciœle wspó³pracuj¹ w wielu zagadnieniach zwi¹zanych z ocen¹ stanu œrodowiska naturalnego - w szczególnoœci
zagro¿eñ œrodowiska wodno-gruntowego.

W ostatnich latach w naszej uczelni
trwaj¹ prace zwi¹zane z poszukiwaniem efektywnych metod zagospodarowania osadów œciekowych do produkcji roœlin energetycznych. Zespó³
pracowników Politechniki we wspó³pracy ze Spó³dzielcz¹ Grup¹ Producentów Roœlin Energetycznych "AGROENERGIA" poszukuje mo¿liwoœci zagospodarowania komunalnych osadów
œciekowych na nieu¿ytkach i od³ogowanych area³ach gleb, a tak¿e prowadzi
dzia³ania w zakresie mechanizacji prac

próbek wody w celu okreœlenia oddzia³ywania wprowadzonych osadów
na œrodowisko wodno-gruntowe), urz¹dzenie do produkcji zrzezów oraz rêbak
do drewna.
W ubieg³ych latach za³o¿ono we
wspó³pracy z Uniwersytetem Rzeszowskim plantacje wierzby energetycznej, wykorzystuj¹c do jej nawo¿enia osady z oczyszczalni typu Lemna
w gminie Trzebownisko.
Jadwiga Kaleta
Alicja Puszkarewicz
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Zapowiedzi konferencji naukowych organizowanych
przez Politechnikê Rzeszowsk¹ w 2008 r.
(w okresie przed wakacjami)

o 4-6 maja 2008 r., Rzeszów - Œwilcza

o

o

o

o

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Bezpieczeñstwo wewnêtrzne we wspó³czesnym pañstwie"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab.
Kazimierz Rajchel
Organizator: Zak³ad Prawa i Administracji
Wspó³organizator: Zak³ad Prawa Publicznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego
18-20 maja 2008 r., Rzeszów
Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Dylematy jakoœci kszta³cenia w uczelniach wy¿szych"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab.
Kazimierz Rajchel
Organizator: Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
28-31 maja 2008 r., Polañczyk
II Miêdzynarodowa Konferencja SOLINA 2008 nt.
"Energia odnawialna, innowacyjne rozwi¹zania, materia³y i technologie dla budownictwa"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿.
Lech Licho³ai, prof. PRz
Organizator: Zak³ad Budownictwa Ogólnego
28-30 maja 2008 r., Kalnica k. Cisnej
VI Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
nt. "Techniki i technologie monta¿u maszyn TTMM 2008"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab.
in¿. Jerzy £unarski, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Technologii Maszyn i Organizacji
Produkcji
Wspó³organizator: Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego - Centrum Automatyzacji i Konstrukcji Maszyn w Warszawie
29-30 maja 2008 r., Boguchwa³a k. Rzeszowa
VII Konferencja nt. "Flawonoidy i ich zastosowanie"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab.
Stanis³aw Kopacz
Organizator: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

o

o

o

o

Wspó³organizator: Rzeszowski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Chemicznego
2-4 czerwca 2008 r., Polañczyk
Konferencja Naukowa nt. "Zmiany gospodarcze,
spo³eczne i polityczne w integruj¹cej siê Europie"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab.
in¿. Jan Adamczyk
Organizator: Katedra Marketingu
26-27 czerwca 2008 r., Paczó³towice k. Krakowa
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna nt.
"Infrastruktura komunalna a rozwój zrównowa¿ony terenów zurbanizowanych INFRAEKO 2008"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab.
in¿. Józef Dziopak
Organizator: Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju
Patronat: Komitet In¿ynierii Œrodowiska PAN
Wspó³organizatorzy: POLYTEAM Sp. z o.o., Wroc³aw;
Wydawn. SEIDEL - PRZYWECKI Sp. z o.o., Warszawa
26-27 czerwca 2008 r., Rzeszów
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa "MECHANICS 2008"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿.
Mieczys³aw Korzyñski, prof. PRz
Organizator: Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wspó³organizatorzy: Uniwersytet Techniczny w ¯ytomierzu (Ukraina); Uniwersytet Techniczny w Koszycach
(S³owacja)
8-10 lipca 2008 r., Krasiczyn
I Krajowa Konferencja Nano- i Mikromechaniki
Przewodnicz¹ca komitetu organizacyjnego: dr hab. Anna
Kucaba-Piêtal, prof. PRz
Organizator: Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wspó³organizatorzy: Komitet Mechaniki PAN; Instytut
Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

Bronis³aw Œwider

Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹ informuje

PROGRAM ERASMUS

Szanowni Pañstwo,
Uprzejmie informujemy, ¿e program Socrates/Erasmus od roku akade-

mickiego 2007/2008 zmieni³ nazwê na
ERASMUS i jest sk³adow¹ programu
UCZENIE SIÊ PRZEZ CA£E ¯YCIE
(The Lifelong Learning Programme).
Do roku akademickiego 2006/2007
studenci w ramach programu mieli jedynie mo¿liwoœæ odbycia czêœci studiów za granic¹. Od obecnego roku
akademickiego mog¹ oni równie¿ zrea-

lizowaæ praktykê w firmie lub instytucji
zagranicznej. Praktyka mo¿e trwaæ od
3 do 12 miesiêcy w obrêbie tego samego roku akademickiego i powinna byæ
zwi¹zana z dziedzin¹, jak¹ siê studiuje.
W pewnych przypadkach bêdzie ona
stanowi³a integraln¹ czêœæ programu
studiów (praktyka obowi¹zkowa), w innych bêdzie dawa³a mo¿liwoœæ zdoby-
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cia dodatkowych kompetencji i umiejêtnoœci (praktyka nieobowi¹zkowa).
W zwi¹zku z t¹ now¹ inicjatyw¹
poszukujemy firm oraz instytucji zagranicznych, które chcia³yby przyj¹æ
studentów na praktykê.

Uprzejmie prosimy pracowników
wspó³pracuj¹cych z instytucjami zagranicznymi o udostêpnienie posiadanych
danych kontaktowych lub o sprawdzenie mo¿liwoœci odbycia praktyki w danym przedsiêbiorstwie.

Szczegó³y dotycz¹ce programu Erasmus s¹ dostêpne na stronie internetowej http://www.prz.rzeszow.pl/fao
/program.html lub pod numerem telefonu wewnêtrznego 1282.
Monika Stanisz

Studenci Politechniki Rzeszowskiej w Szkole RES
The School for Renewable Energy Science w Akureyri, Islandia

Nasi studenci
w Szkole RES

Mr. Stanislaw Molitorys, B.Sc. (2007)
and M.Sc. Candidate in Computer Engineering, specializing in Computer Systems & Networks at Rzeszow University
of Technology, Faculty of Electrical
& Computer Engineering, Rzeszow, Poland; Specialization at RES: Fuel Cell Systems & Technologies; Nationality: Polish

Mr. Lech Birek, B.Sc. (2006) and M.Sc.
Candidate (2007) in Computer Engineering, specializing in Computer Systems &
Networks at Rzeszow University of Technology, Faculty of Electrical & Computer
Engineering, Rzeszow, Poland; Specialization at RES: Fuel Cell Systems & Technologies; Nationality: Polish

Dnia 9 lutego 2008 r. islandzki minister edukacji
Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir oficjalnie otworzy³
Szko³ê Energii Odnawialnych w Akureyri, Islandia.

Szko³a RES powsta³a dziêki miêdzynarodowej wspó³pracy pomiêdzy
instytucjami edukacyjnymi, badawczymi oraz sektorem energetyki energii odnawialnej. Jest doskona³ym
przyk³adem partnerstwa publiczno-prywatnego wykorzystywanego
w inicjatywach akademickich typu
inkubatory innowacyjnoœci i centra
transferu technologii. Wyk³adowcami s¹ profesorowie z renomowanych
w obszarze energetyki odnawialnej
oœrodków akademickich i badawczych, m.in. z Islandii - University of
Akureyri (z którym Politechnika
Rzeszowska wspó³pracuje w ramach
programu Erasmus), University of
Reykjavik, Massachussets Institute
of Technology, Boston University,
University of Columbia, Norwegian
University of Science and Technology.
Polskie uczelnie bior¹ce udzia³
w projekcie to: Politechnika Warszawska, Politechnika Rzeszowska,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Uniwersytet Rzeszowski. Uczestnictwo
w projekcie stwarza szansê rozwoju
wspó³pracy badawczej oraz transferu
know-how i technologii w zakresie
energii odnawialnych do Polski.
Mimo braku akceptacji projektu

przez polskie Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego strona islandzka zaproponowa³a jednostronne wsparcie w celu jego realizacji.
RES umo¿liwia studentom odbycie
rocznego, bardzo zaawansowanego
programu kszta³cenia na poziomie studiów magisterskich, zakoñczonego
otrzymaniem stopnia magisterskiego
z dziedziny energii odnawialnych.
W dniu 28 czerwca 2007 r. odby³o siê
w naszej uczelni spotkanie informacyjne dotycz¹ce mo¿liwoœci ubiegania siê
o przyjêcie do Szko³y RES. Jej dyrektor
dr Björn Gunnarsson, zachêcaj¹c studentów Politechniki Rzeszowskiej,
podkreœli³, ¿e Islandia nale¿y do
czo³ówki krajów wykorzystuj¹cych
energiê odnawialn¹ oraz aktywnie poszukuj¹cych nowych Ÿróde³ energii.
Politechnice Rzeszowskiej i Uniwersytetowi Rzeszowskiemu przydzielono po 2 miejsca. Rekrutacja zosta³a
zakoñczona 20 grudnia 2007 r. Ze
wzglêdu na intensywnoœæ programu
nauczania wymagania by³y bardzo wysokie. Oprócz wysokiej œredniej z toku
studiów nale¿a³o siê wykazaæ bieg³¹
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego.
Dwaj studenci z Politechniki Rzeszowskiej - panowie Lech Birek i Stanis³aw Molitorys z Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki jako jedyni
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z dwóch uczelni rzeszowskich
charakteryzowali siê odpowiednio wysokim profilem akademickim i zostali przyjêci do
Szko³y RES. Razem z pozosta³ymi dwudziestoma dziewiêcioma studentami (w tym 16 studentami z Polski) z dziewiêciu
ró¿nych krajów, 11 lutego
2008 r. rozpoczêli zajêcia. Pobyt i studia naszych studentów
w Islandii s¹ w ca³oœci finansowane przez stronê islandzk¹.
Wiêcej informacji na
www.res.is.

W Szkole RES.
Fot. w³asna

Monika Stanisz

Stypendia Uniwersytetu w Giessen

The International Graduate Centre for the Study of Culture (GCSC) at Justus Liebig University in Giessen, Germany, invites international applications for Ph.D. and postdoc fellowships. Due to generous support from the German
Research Foundation (DFG), the GCSC can offer in 2008

up to 10 Ph.D. fellowships and 2 postdoctoral fellowships.
Ph.D. candidates seeking an excellent research environment will find ideal conditions and maximum support at the
GCSC, which was awarded the status of a 'DFG - Graduate School of Germany's Excellence Initiative' in 2006. The
Ph.D. fellowships include a monthly stipend of approximately 1.000 and are offered for one year with the possibility of
two extensions, each of a year. The postdoctoral fellowship, with a monthly stipend of about 1.500, is limited to two years. All fellowships start on October 1st, 2008.
Acceptance of a fellowship requires participation in the study programme and the wide-ranging events offered by the
GCSC, as well as active involvement in the relevant GCSC graduate research group. Ph.D. fellowship holders must be
registered as Ph.D. students at Justus Liebig University, and all fellowship holders are expected to take up residence in
or near Giessen. Ph.D. supervisors from among the GCSC faculty may be chosen by the applicants before or after their
admission. There are no tuition fees for doctoral students at JLU, except for an enrolment fee of approximately 200 per
semester.
The GCSC encourages applicants who have graduated with excellent marks from their home universities in one of the
GCSC's academic subjects* or in the arts/humanities, cultural studies or social sciences. Candidates for the post-doctoral fellowship should have an excellent PhD in one of the GCSC's academic subjects* or in arts/humanities, cultural studies or social sciences. The proposed research project should fit into one of the GCSC's research areas*. Candidates
must have fluency in either English or German.
To apply, please complete and submit our online application form (via email) and send the following materials by post to
the address indicated below:
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o a short CV
o copies of all degree certificates
o a research proposal of no more than 10 pages for PhD applicants, no more than 20 pages for post-doctoral candidates. All proposals should include a brief abstract summing up your aims and methods, sketch the guiding questions of your project while embedding them in the current academic debate, and show that the dissertation will
make an original and important contribution to the field. The proposal should also clearly indicate how the project
connects with the GCSC research profile and outline the source materials that will be used
o a realistic time-plan for the completion of your project
o two references from university teachers
o a copy of the degree/master's thesis (Ph.D. candidates) or the Ph.D. thesis and further publications (Postdoc)
o two additional copies of the entire application (with exception of the degree thesis or Ph.D. thesis)
Applications must be received by May 2nd, 2008, and should be sent directly to:
Director of Graduate Studies
Prof. Dr. Ansgar Nünning
International Graduate Centre for the Study of Culture (GCSC)
Justus Liebig University Giessen
Alter Steinbacher Weg 38,
D- 35394 Giessen
Germany
The selection of candidates will be determined by the academic qualification of the candidates as well as by the quality of
the research proposal and suitability of the project to the GCSC research programme. Short-listed candidates will be invited to a 30-minute interview, telephone interviews can be arranged for candidates from overseas.
For further information, please visit our website or contact us at gcsc@unigiessen.de. On April 7th, the GCSC will host
an information day at which potential applicants will be given the opportunity to meet staff and students involved in the
programme and to learn more about the academic vision and aims of the Centre, the wide range of interdisciplinary courses, colloquia, conferences, and research support on offer, as well as the international networks and publishing opportunities available to our members.
*) see www.uni-giessen.de/gcsc

Oferta stypendiów badawczych i studenckich
w ramach programów Fulbrighta na rok akademicki 2009-2010
1. Stypendia studenckie Fulbright Graduate Student
Grants s¹ przeznaczone dla studentów ostatnich dwóch lat
studiów oraz absolwentów polskich uczelni wy¿szych, którzy planuj¹ podjêcie studiów magisterskich lub doktoranckich w USA. Stypendium pokrywa koszt czesnego i koszty
utrzymania w pierwszym roku studiów, do sumy 30000
USD. Zg³oszenia s¹ przyjmowane do 15 maja.
2. Stypendia Fulbright Adwances Research Awards na
prowadzenie indywidualnej pracy badawczej adresowane do
polskich pracowników nauki, oferowane s¹ w dwu kategoriach:
= Senior Grant - od 3 do 9 miesiêcy; wysokoœæ stypendium: od 2500 do 2990 USD miesiêcznie (dla pracowników po doktoracie zatrudnionych na stanowiskach
naukowych i naukowo-dydaktycznych),
= Junior Grant - od 6 do 9 miesiêcy; wysokoœæ stypendium: od 1250 do 1650 USD miesiêcznie (dla s³uchaczy studiów doktoranckich i asystentów).
Zg³oszenia s¹ przyjmowane do 15 czerwca.

3. Stypendia Fulbright Science and Technology Awards
w pe³ni finansuj¹ce pierwsze trzy lata studiów doktoranckich
w najlepszych uczelniach amerykañskich, przeznaczone dla
wybitnych studentów i absolwentów kierunków obejmuj¹cych nauki biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, nauki o Ziemi oraz nauki techniczne. Stypendia s¹
przyznawane i finansowane przez Departament Stanu USA.
Stypendyœci wszystkich programów otrzymuj¹ fundusze
przeznaczone na koszty utrzymania i ubezpieczenie na czas
pobytu w USA. Koszty podró¿y pokrywane s¹ wspólnie
przez MNiSW i Komisjê Fulbrighta.
Formularze zg³oszeniowe oraz szczegó³owe informacje o zasadach realizacji stypendiów s¹ dostêpne na stronie internetowej www._fulbright.edu.pl._
Urszula Kluska
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Abonament
dla Politechniki Rzeszowskiej?
Polskie Rozg³oœnie Akademickie,
zrzeszaj¹ce wszystkie koncesjonowane
stacje radiowe o charakterze akademickim (w tym Akademickie Radio Centrum), od samego pocz¹tku istnienia
obok wspó³pracy programowej i marketingowej jako g³ówny cel swej
dzia³alnoœci obra³y pozyskiwanie dodatkowych œrodków finansowych.
W ramach prowadzonych dzia³añ do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego zg³oszony zosta³ wniosek
o dotacje celowe na tworzenie programów radiowych o charakterze edukacyjnym oraz rozbudowanie bazy technicznej na potrzeby praktyk studenckich. W tej sprawie odby³y siê równie¿
spotkania na szczeblu ministerialnym.
Nasze propozycje wspó³pracy spotka³y
siê z zainteresowaniem, jednak¿e do
chwili obecnej z dotacji korzystaj¹
wy³¹cznie radia publiczne.
Równolegle rozpoczêto dzia³ania
zmierzaj¹ce do udzia³u uczelni pañstwowych bêd¹cych w³aœcicielami
rozg³oœni radiowych w podziale abonamentu radiowo-telewizyjnego. Uchwa³ê w tej sprawie podjêli redakto-

rzy naczelni Polskich Rozg³oœni Akademickich w trakcie obrad X Ogólnopolskiej Konferencji Nadawców
Akademickich.
Koniecznoœæ zmian ustawowych
w tej kwestii przedstawiona zosta³a
przewodnicz¹cemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witoldowi Ko³odziejskiemu w trakcie listopadowego
posiedzenia KRRiT. Po licznych artyku³ach prasowych dotycz¹cych naszych postulatów i po spotkaniach
z parlamentarzystami równie¿ po-

s³owie ze zrozumieniem przyjmuj¹
koniecznoœæ wprowadzenia zmian na
rynku mediów.
Niezmiernie wa¿na w naszych dzia³aniach sta³a siê równie¿ zamieszczona
poni¿ej uchwa³a Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³
Polskich w sprawie finansowania dzia³alnoœci akademickich rozg³oœni radiowych.
Warto dodaæ, ¿e w dobie komercji
rozg³oœnie akademickie s¹ prawdziw¹
ostoj¹ kultury studenckiej i oœrodkiem
szeroko pojêtej edukacji. Koszty dzia³ania stacji akademickich s¹ niewiele
ni¿sze od klasycznych komercyjnych
rozg³oœni lokalnych, niestety skromne
bud¿ety uczelniane nie pozwalaj¹ na
dalszy rozwój dzia³alnoœci nadawczej
i prowadzenie wszystkich form dzia³alnoœci. Dlatego tak niezmiernie wa¿ne
staje siê pozyskanie dodatkowych œrodków, które nie doœæ ¿e odci¹¿¹ finansowy wysi³ek uczelni, to jednoczeœnie
pozwol¹ na poprawê jakoœci i zwiêkszenie skali oddzia³ywania programów
radiowych.
Andrzej Blahaczek

KRASP
Dokument nr 62/IV
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich
Uchwa³a Prezydium KRASP
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie finansowania
dzia³alnoœci akademickich
rozg³oœni radiowych

Bior¹c pod uwagê misjê rozg³oœni
akademickich, bêd¹cych publicznymi
oœrodkami kulturotwórczymi dla m³odzie¿y studenckiej i licealnej, pe³ni¹-

cymi funkcje edukacyjne, promuj¹cymi szkolnictwo wy¿sze oraz umo¿liwiaj¹cymi bezp³atne zdobycie warsztatu dziennikarskiego przez m³odych
ludzi, Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
(KRASP) uwa¿a za uzasadnione przeznaczenie na finansowanie dzia³alnoœci
akademickich rozg³oœni radiowych
czêœci œrodków z abonamentu RTV lub
z innej dotacji publiczno-prawnej na
utrzymanie mediów publicznych.

Prezydium KRASP zwraca siê do
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
zapewnienia rozg³oœniom akademickim dofinansowania ze œrodków przeznaczonych na utrzymanie mediów
publicznych.
przewodnicz¹cy KRASP

prof. dr hab. in¿. Tadeusz Luty
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To jest prawdziwa przyjaŸñ
– czytamy w GW
z 25 s tyc z nia
2008 r. „Marcin Kaczmarzyk potrzebuje
lewej d³oni, protezy lewego oka oraz wielu pieniêdzy na leczenie i rehabilitacjê.
Nie zosta³ jednak sam. Grupa jego przyjació³ z III roku Wydzia³u Budownictwa
Politechniki Rzeszowskiej ju¿ zbiera pieni¹dze dla Marcina na niezbêdne operacje” – czytamy. 13 grudnia 2007 r. w czasie eksperymentu chemicznego we w³asnym mieszkaniu Marcin odniós³ ciê¿kie
obra¿enia cia³a i straci³ wzrok. Zdarzenie
odnotowa³y te¿ „Nowiny” i „Super Nowoœci”. Nadal trwa akcja pomocy ludzi
dobrej woli, podczas której w styczniu br.
studenci PRz zebrali na leczenie Marcina
4,5 tys. z³. GP równie¿ przy³¹czy³a siê do
apelu o tê pomoc.

***
Aktorzy i dziennikarze zaœpiewaj¹
z Po³oninami – czytamy w GW z 3 stycznia 2008 r. „Kolêdy i pastora³ki wspólnie
z Zespo³em Pieœni i Tañca Politechniki
Rzeszowskiej „Po³oniny” zaœpiewaj¹
rzeszowscy aktorzy i dziennikarze. Chc¹
w ten sposób pomóc wychowankom
Domu Dziecka w Strzy¿owie, dla których
przeznaczony zostanie ca³kowity dochód
z biletów-cegie³ek”. Takie i podobne
dzia³ania sta³y siê ju¿ chlubn¹ tradycj¹
sztandarowego Zespo³u naszej uczelni,
o czym pisaliœmy tak¿e w grudniowym
numerze GP.
***
Szczêœliwa dwunastka – czytamy
w GW z 16 lutego 2008 r. „12 studentów
znalaz³o swoje nazwiska na liœcie osób
przyjêtych w pi¹tek na pilota¿. To mniej
ni¿ ostatnio przyjmowa³a Politechnika
Rzeszowska na tê presti¿ow¹ specjalnoœæ. To dlatego, ¿e ministerstwo zmniejszy³o tegoroczny bud¿et Oœrodka
Kszta³cenia Lotniczego PRz na kszta³cenie pilotów o 600 tys. z³.” Podjêty temat
powraca na ³amach lokalnych gazet. Byæ
mo¿e pieni¹dze na kszta³cenie uda siê od-

zyskaæ – wtedy osoby znajduj¹ce siê na
liœcie rezerwowej bêd¹ mog³y w przysz³oœci spe³niaæ siê w wymarzonym
zawodzie pilota.

***
Transport – nowy kierunek na Politechnice – informuje GW z 14 lutego
2008 r. „Po czwartym semestrze studenci
bêd¹ mieli do wyboru jedn¹ z trzech specjalnoœci: diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych, logistyka transportu samochodowego lub transport
przemys³owy”. O uruchomieniu kierunku pisaliœmy w poprzednim numerze GP.
***
Nie boimy siê konkurencji du¿ych
uczelni – twierdz¹ na ³amach GW z 21 lutego 2008 r. w³adze Politechniki. Rozmowa dotyczy³a odniesienia siê do polityki
finansowania polskich uczelni i zamiaru
wyodrêbnienia uczelni elitarnych przez
w³aœciwy szkolnictwu wy¿szemu resort,
wskutek czego te ostatnie maj¹ byæ lepiej
finansowane z racji przypisania im
funkcji tzw. okrêtów flagowych. Zdaniem rozmówców wa¿ne jest wprowadzenie rozwi¹zañ systemowych, nie zaœ
ró¿nicowanie oœrodków zmierzaj¹ce do
degradacji œrednich i mniejszych uczelni.
***
Wybory na PRz. Markowski kontra
Sobkowiak – takim tytu³em informuje
GW z 25 lutego 2008 r. o trwaj¹cej w uczelni akcji wyborczej na now¹ kadencjê.
21 lutego br. odby³o siê spotkanie z kandydatami na rektora: prof. T. Markowskim i prof. A. Sobkowiakiem. W dniu 28
lutego 2008 r. Uczelniane Kolegium Elektorów wybra³o prof. Andrzeja Sobkowiaka na rektora w kadencji 2008-2011,
a Jego sylwetkê przedstawiliœmy w poprzednim wydaniu GP.
***
Inni chc¹ kszta³ciæ dla lotnictwa – informuje GW z 26 lutego 2008 r. Dnia 25
lutego br. na Politechnice Œl¹skiej zosta³o
powo³ane Centrum Kszta³cenia Kadr
Lotnictwa Cywilnego Europy Œrodkowo-

-Wschodniej. „Nie jest to konkurencja
dla nas. To, co tam siê tworzy to specjalnoœci z budowy lotnisk, zarz¹dzania ruchem lotniczym, nie s¹ to silniki lotnicze,
samoloty, awionika czy pilota¿, w których my kszta³cimy” – wyjaœni³ na
³amach GW prodziekan WBMiL dr in¿.
E. Rejman.

***
Europeistyka na Politechnice – donosi GW z 26 lutego 2008 r. „Jak obiecuje
uczelnia, absolwenci bêd¹ przygotowani
do pracy w administracji europejskiej,
w krajowej administracji rz¹dowej i samorz¹dowej na stanowiskach zwi¹zanych z problematyk¹ europejsk¹ oraz
w instytucjach i firmach wspó³pracuj¹cych z krajami Unii Europejskiej”.
Kierunek realizowany bêdzie na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu PRz.
***
Profesor Sobkowiak rektorem Politechniki Rzeszowskiej – informuje GW
z 29 lutego 2008 r. „Na Politechnice Rzeszowskiej po wyborach bez zmian. Na
drug¹ kadencjê wybrany zosta³ dotychczasowy rektor profesor Andrzej Sobkowiak”. Wydarzenie odnotowa³y tak¿e 29
lutego br. SN w artykule „Szampana nie
by³o”, N w artykule „Wybudujemy pas,
kupimy samoloty”, GW w artykule „Sobkowiak na drug¹ kadencjê”.

Uczelnie
pañstwowe
powinny pozostaæ bezp³atne – czytamy w N 2 stycznia 2008 r.
„Darmowe studia na uczelni pañstwowej
to podstawowa zasada powszechnego dostêpu do edukacji oraz warunek zachowania dobrej jakoœci systemu kszta³cenia”.
Na ³amach N prorektor prof. Leszek WoŸniak zwraca uwagê, ¿e: „Powszechna
op³ata za studia oznacza³aby za³amanie
studiowania na wyj¹tkowo wa¿nych dla
gospodarki narodowej kierunkach”. Artyku³ jest zainicjowaniem dyskusji

,
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„P³aciæ za studia czy nie p³aciæ”. Nie od
dziœ wiadomo, ¿e p³atne studia przesta³yby byæ szans¹ dla zdolnej acz niezamo¿nej m³odzie¿y.

temat pisaliœmy w marcowym wydaniu
GP.

***
Mniej miejsc dla przysz³ych pilotów
– informuj¹ N z 14 stycznia 2008 r. „Nie
15 a 12 kandydatów bêdzie mog³a przyj¹æ
w tym roku na pilota¿ Politechnika Rzeszowska. Wszystko przez drastyczne obciêcie tegorocznego bud¿etu Oœrodka
Kszta³cenia Lotniczego”. O miejsce na
pilota¿u ubiega siê oko³o 80 osób rocznie.
Jedyna w kraju uczelnia kszta³c¹ca pilotów na potrzeby lotnictwa cywilnego zosta³a postawiona w trudnej sytuacji finansowej. Koszt kszta³cenia jednego studenta w ci¹gu 5 lat nauki szacuje siê na ok.
260 tys. z³.

B o l e r o
w Rzeszowie –
czytamy w SN
z 25 stycznia
2008 r. Wra¿eniami z pobytu w Rzeszowie i ze studiowania in¿ynierii materia³owej w Politechnice dziel¹ siê zachwycone polsk¹ goœcinnoœci¹ studentki
hiszpañskiej uczelni. Na studia w Politechnice przyjecha³y z Walencji w ramach programu Socrates/Erasmus. Wiêcej informacji o studiowaniu hiszpañskich i francuskich studentek w naszej
uczelni SN zamieœci³y 1 lutego br. w art.
„Tortilla, sangria, calimocho i Vodka”.

***
Superkomputer ju¿ pracuje – informuj¹ N z 22 stycznia 2008 r. „Nowoczesne Centrum Informacyjne uruchomi³a
Politechnika Rzeszowska. Sprzêt bêdzie
bezp³atnie s³u¿y³ nie tylko studentom, ale
te¿ instytucjom samorz¹dowym i urzêdom w województwie”. O otwarciu Centrum pisaliœmy w nr 3/2008 GP.

***
Wodz¹ na pokuszenie maturzystów –
donosz¹ SN z 28 stycznia 2008 r. „Uczelnie dwoj¹ siê i troj¹, ¿eby zdobyæ jak najwiêcej studentów. Z ka¿dym rokiem maj¹
coraz mniej chêtnych. Powód? Tegoroczni maturzyœci s¹ z ni¿u demograficznego,
sporo z nich zaraz po maturze wyjedzie
za granicê. W³aœnie dlatego uczelnie szukaj¹ najró¿niejszych sposobów przyci¹gniêcia ich do siebie”. W PRz od roku
akad. 2008/2009 uruchamiane s¹ nowe
kierunki: architektura i europeistyka.

***
In¿ynier pilnie poszukiwany – donosz¹ N 22 stycznia 2008 r. w rozmowie
z prorektorem prof. Tadeuszem Markowskim. „Absolwenci Politechniki Rzeszowskiej ze znalezieniem pracy nie maj¹
najmniejszych k³opotów. Ju¿ w czasie
studiów zg³aszaj¹ siê do nich przedstawiciele przemys³u z ofertami”. Jedyna na
Podkarpaciu uczelnia techniczna kszta³ci
in¿ynierów nie tylko na potrzeby regionu.
Absolwenci PRz bez trudu znajduj¹ pracê
za granic¹, niektóre kierunki studiów s¹
unikatowe w skali kraju.
***
Wykszta³cimy architektów – czytamy w N z 18 lutego 2008 r. „Aby studiowaæ architekturê, nie trzeba ju¿ bêdzie
wyje¿d¿aæ z Rzeszowa. Od nowego roku
akademickiego kierunek ten otwiera Politechnika Rzeszowska”. Kierunek realizowany bêdzie na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska. Informacjê
na ten temat zamieœci³a GW z 19 lutego
br. w artykule „Rusza architektura i urbanistyka na politechnice”. Szerzej na ww.

***
Zostañ pilotem w Rzeszowie – czytamy w SN z 5 lutego 2008 r. „Aeroklub Politechniki Rzeszowskiej otrzyma³ od
Urzêdu Lotnictwa Cywilnego certyfikat
na komercyjne kszta³cenie pilotów od licencji pilota turystycznego do licencji pilota liniowego”. Tylko w pierwszym miesi¹cu zg³osi³o siê kilkanaœcie osób z ca³ej
Polski, bo ten oœrodek jest jednym z najtañszych – informuje na ³amach SN M.
Górak – dyrektor OKL.
***
Studenci tak¿e oceniaj¹ – informuj¹
SN z 7 lutego 2008 r. „Na Politechnice
Rzeszowskiej studenci na drukowanych
formularzach mog¹ swoimi s³owami opisaæ pracê wyk³adowcy”. Ankiety s¹ anonimowe, a ich wyniki bêd¹ brane pod
uwagê przy ocenie dydaktyka – poinformowa³a na ³amach SN A. Worosz, rzecznik PRz.

***
Mniej pilotów na Politechnice – donosz¹ SN z 15 lutego 2008 r. „Politycy nie
dotrzymali s³owa i nie odzyskali pieniêdzy, jakie w listopadzie ub.r. odebrano
Politechnice Rzeszowskiej”. Temat dotacji na kszta³cenie pilotów powróci³ na
³amy SN 22 lutego br. w artykule „Pieni¹dze dla pilotów zabrane bezprawnie”.
Z dotacji przewidzianej dla PRz skorzysta³a PWSZ w Che³mie. Rzecz w tym, ¿e
z dotacji mog¹ korzystaæ podmioty posiadaj¹ce Certyfikat Urzêdu Lotnictwa Cywilnego i takim jest Politechnika. PWSZ
w Che³mie jest dopiero w trakcie ubiegania siê o wspomniany certyfikat.
***
Lataj¹ce dziecko Politechniki – czytamy w SN z 15 lutego br. „Do Oœrodka
Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej trafi³ w³aœnie najnowszy,
choæ nie ca³kiem nowy, samolot – jednosilnikowy Arrow (Strza³a)”. Samolot wykorzystany zostanie do kszta³cenia studentów specjalizacji pilota¿owej oraz na
kursach dla osób ubiegaj¹cych siê o licencjê pilota zawodowego”. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planowany jest zakup kolejnych samolotów.

Prof. Ludomir M.
Laudañski – czytamy
w ND, wydanie z lutego
2008 r. „Prezydent RP
Lech Kaczyñski nada³ dr. hab. in¿. Ludomirowi Laudañskiemu tytu³ profesora
nauk technicznych”.

***
Nauka dla lotnictwa – czytamy w tym
samym wydaniu ND. „W Laboratorium
Badañ Materia³ów dla Przemys³u Lotniczego realizowane s¹ prace naukowo-badawcze przez zespo³y pracowników naukowych uczelni zrzeszonych w Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza (...)”. O utworzeniu Laboratorium pisaliœmy obszernie
w GP nr 11/2007.

Opracowanie
M.O.
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Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 017 865 13 57

mi³oœciwie nam panuj¹cy przez rok 2008...
To by³ dzieñ! 6 marca br. o godz.
18.00 w budynku sto³ówki studenckiej odby³y siê zorganizowane po raz
pierwszy w historii naszej uczelni wybory Miss i Mistera Politechniki Rzeszowskiej.
Na wielkie uznanie zas³uguj¹ wszyscy
uczestnicy konkursu, poniewa¿ wykazali
siê odwag¹ i twórcz¹ inwencj¹. Podajemy
ich nazwiska w kolejnoœci zgodnej z wylosowanymi wczeœniej numerami.

Rajd samochodowy
dla studentów i pracowników
Politechniki!
Samorz¹d Studencki Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa wraz z Automobilklubem w Rzeszowie organizuj¹ w kwietniu br.
rajd samochodowy dla studentów i pracowników naszej uczelni. Do organizacji rajdu
przy³¹cza siê równie¿ Studenckie Ko³o Naukowe Mechaników Politechniki Rzeszowskiej - Sekcja Samochodowa.
Rajd planowany jest pod koniec kwietnia br., odbêdzie siê na miasteczku akademickim Politechniki oraz na drogach Rzeszowa. Zainteresowanych Pañstwa uprzejmie informujemy, ¿e wszelkie szczegó³owe
informacje zamieszczone zostan¹ na stronie: samorzad.prz.edu.pl.
Chêtnych do uczestnictwa w rajdzie
prosimy o kontakt z przewodnicz¹c¹ Samorz¹du Studentów WBMiL Klaudi¹ Ortyl,
tel. 0- 608-421-755 lub z Konradem Matysem, tel. 0-695-116-787.
Klaudia Ortyl

Kandydatki na Miss PRz
1. Elwira Tomoñ z II roku technologii
chemicznej, WCh
2. Ewelina Dominiewska, z II roku
zarz¹dzania i marketingu, WZiM
3. Malwina Olewicz z II roku zarz¹dzania i marketingu, WZiM
4. Katarzyna Nycz z V roku technologii
chemicznej, WCh
5. Roksana G³owiñska z IV roku zarz¹dzania i marketingu, WZiM
6. Iwona Lis z II roku zarz¹dzania i marketingu, WZiM
7. Marta Pelczar z II roku zarz¹dzania
i marketingu, WZiM
8. Dorota Kurczyk z II roku zarz¹dzania
i marketingu, WZiM
Kandydaci na Mistera PRz
1. Marcin Szpecht z IV roku lotnictwa,
WBMiL
2. Janusz M¹ka z II roku elektroniki i telekomunikacji, WEiI
3. Jakub Szpytma z II roku elektroniki
i telekomunikacji, WEiI
4. Rafa³ Bytnar z III roku zarz¹dzania
i marketingu, WZiM
5. Piotr Wilk z V roku technologii chemicznej, WCh
6. Pawe³ Konik z II roku elektroniki i telekomunikacji, WEiI
7. Krystian Kozak z III roku mechaniki
i budowy maszyn, WBMiL
Publicznoœæ dopisa³a, sto³ówka pêka³a w szwach. Zarówno kandydatów, jak
i kandydatki ocenia³o szanowne Jury.
Pretendenci do korony zaprezentowali siê
w strojach sportowych, codziennych oraz
wieczorowych. Jury ocenia³o nie tylko
wygl¹d, ale tak¿e pomys³owoœæ oraz poczucie humoru. Uczestnicy imprezy tak¿e mogli wybraæ swoich kandydatów:
Miss i Mistera Publicznoœci. Podczas imprezy wystapi³a para taneczna - uczestnicy kursu tañca Plus Dance. Zaprezentowali oni kilka tañców zarówno standardowych, jak i latynoamerykañskich.

Po burzliwych obradach Jury og³osi³o werdykt, a nastêpnie odby³a siê uroczysta koronacja i dekoracja laureatów.
A oto wyniki:
Miss Politechniki w 2008 r. zosta³a
Malwina Olewicz, pierwsz¹ wicemiss Dorota Kurczyk, drug¹ wicemiss - Ewelina Dominiewska, wszystkie s¹ studentkami Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu.
Misterem Politechniki w 2008 r. zosta³ wybrany Krystian Kozak z Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa, pierwszym
i drugim wicemisterem zostali kolejno:
Pawe³ Konik i Janusz M¹ka - obaj studiuj¹ na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.
Zdanie publicznoœci nie do koñca by³o
zgodne z werdyktem Jury. Miss Publicznoœci zosta³a og³oszona Roksana G³owiñska, Misterem Publicznoœci - Pawe³
Konik.
Laureaci tego konkursu otrzymali
atrakcyjne nagrody ufundowane przez
Fundacjê Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej oraz Studio Masa¿u i Urody
"Twój Styl".
Publicznoœæ zgodnie orzek³a, ¿e w Politechnice s¹ naj³adniejsze dziewczyny
i najfajniejsi ch³opcy. Równie¿ zaproszone w³adze uczelni oraz inni znakomici
goœcie wyrazili bardzo pozytywn¹ opiniê
na temat zorganizowanej przez nas imprezy.
Organizatorzy na pewno w³o¿yli ca³e
serce w przygotowania do konkursu!
A najwiêksz¹ nagrod¹ by³a dla nich ogromna frekwencja oraz pozytywne komentarze po zakoñczeniu wyborów. Impreza nad wyraz siê uda³a, a jej rezultaty
niew¹tpliwie stan¹ siê motywacj¹ do satysfakcjonuj¹cej pracy w Samorz¹dzie
Studenckim. I do kolejnych wyborów...
Edyta Janik
PS
Fotogaleria na stronie internetowej Samorz¹du Studenckiego
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Wspania³y sukces odniós³ nasz
czo³owy tenisista Tomasz Lewandowski na rozegranych w Bia³ymstoku
76. Indywidualnych Mistrzostwach
Polski Seniorów w tenisie sto³owym.
Mistrzostwa rozegrane w dniach 8-9
marca br. zgromadzi³y elitê polskiego
tenisa. Jest to pierwszy medal od ponad
30 lat zdobyty w tej dyscyplinie sportu
przez zawodnika z Podkarpacia. Jest
tym cenniejszy, ¿e wywalczony w najbardziej presti¿owej konkurencji - grze
indywidualnej. Serdecznie gratulujemy.
Br¹zowy medalista Mistrzostw Polski w akcji.
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dr in¿. Daniel S³yœ
Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju WBiIŒ

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
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Rozwoju Kadry Naukowej

mgr Agnieszka Zawora
Sekretariat prorektora ds. ogólnych

Pierwszy krok w drodze do
II ligi zrobili koszykarze
Uczelnianego Klubu AZS.
W rozegranym w naszej hali
Turnieju Strefowym (15-16
marca 2008 r.) pokonali Pogoñ
Pu³awy 76:66 i MLKS
W³odowiankê 100:76, awansuj¹c do pó³fina³ów.

Fragment meczu o trzecie miejsce
Husaria - Lapsy (2:5).
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Z okazji Dnia Kobiet AZS tradycyjnie ju¿ zaprosi³ dziewczêta na halê sportow¹.
G³ównym punktem programu by³ rozegrany turniej siatkówki z udzia³em siatkarek
WSIiZ, kadry Politechniki
Fragment meczu kadra - WSIiZ.
i oczywiœcie naszej ¿eñskiej
studenckiej dru¿yny.
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Wygrali wszyscy, spêdzaj¹c
zdrowo czas na boisku w mi³ej
atmosferze, na sportowo. By³y
oczywiœcie s³odkie upominki dla
pañ i skromne towarzyskie
spotkanie po zakoñczeniu
turnieju.
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