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Rektor Andrzej Sobkowiak
wiceprzewodnicz¹cym KRPUT
Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e
podczas dziewi¹tego i ostatniego w kadencji 2005-2008 posiedzenia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, które odby³o siê w Politechnice
£ódzkiej 27 czerwca 2008 r., rektorzy
elekci wybrali nowe w³adze KRPUT na
kadencjê 2008-2012. Przewodnicz¹cym
Konferencji zosta³ prof. dr hab. in¿. Antoni TAJDUŒ - rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wiceprzewodnicz¹cymi zostali wybrani: prof. dr hab.
in¿. Andrzej Sobkowiak - rektor Politechniki Rzeszowskiej i prof. dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski - rektor Politechniki
Koszaliñskiej.
KRPUT dzia³a od 1989 r. i jako jedna
z konferencji okreœlonego typu szkó³
wy¿szych jest cz³onkiem Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
(KRASP). Przewodnicz¹cy KRPUT
wchodzi w sk³ad prezydium KRASP.
Do zadañ KRPUT nale¿y:
o koordynowanie dzia³añ i poszukiwanie form efektywnej wspó³pracy sto-

o

o

o

o

warzyszonych uczelni technicznych
w zakresie prowadzonej przez nie
dzia³alnoœci dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej,
wystêpowanie w sprawach dotycz¹cych œrodowiska uczelni technicznych wobec organów w³adzy pañstwowej - wykonawczej (zw³aszcza
MNiSzW) i ustawodawczej,
wypracowanie i przedstawianie opinii, dezyderatów oraz rezolucji kierowanych do organów wszystkich
szczebli,
podejmowanie dzia³añ prowadz¹cych
do stworzenia efektywnego zintegrowanego systemu edukacji narodowej
i dzia³anie na rzecz rozwoju szkolnictwa wy¿szego, w tym zw³aszcza technicznego,
zmierzanie do systemu organizacyjnego i finansowego umo¿liwiaj¹cego swobodn¹ wymianê studentów
i pracowników uczelni technicznych
pomiêdzy poszczególnymi szko³ami
w Polsce i za granic¹,

o umacnianie istniej¹cych oraz tworze-

nie nowych form wspó³pracy naukowej pomiêdzy zespo³ami badawczymi w ró¿nych szko³ach technicznych
w kraju i za granic¹,
o prowadzenie dialogu i wspó³pracy
z podmiotami reprezentuj¹cymi inne
sk³adniki systemu edukacji narodowej (w tym zw³aszcza wy¿szymi
szko³ami zawodowymi, ale tak¿e
szko³ami œrednimi i podstawowymi)
celem zapewnienia ca³oœciowej, spójnej i dro¿nej struktury kszta³cenia
technicznego,
o wykrywanie, definiowanie i wskazywanie najwa¿niejszych celów w zakresie dydaktyki oraz badañ naukowych, wynikaj¹cych z potrzeb kraju
i spo³eczeñstwa oraz nawi¹zuj¹cych
do misji wy¿szych uczelni technicznych.

Marta Olejnik
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W³adze wydzia³ów Politechniki Rzeszowskiej
w kadencji 2008-2012
Zakoñczone zosta³y wybory w³adz akademickich na kolejn¹ kadencjê. Dnia 28 lutego br. Uczelniane Kolegium Elektorów dokona³o wyboru rektora, 13 marca to samo gremium wybra³o prorektorów.
W dniu 21 kwietnia 2008 r. na wszystkich wydzia³ach zakoñczy³y siê wybory dziekanów na kadencjê
2008-2012.

WYDZIA£ BUDOWNICTWA I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA
Dziekan - prof. dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski
Urodzi³ siê 6 listopada 1952 r. w Stalowej Woli, od 1954 r. mieszka w Rzeszowie. W 1970 roku ukoñczy³ I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. S. Konarskiego w Rzeszowie. W latach 1970-1975 studiowa³ w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej w Rzeszowie, któr¹ ukoñczy³ jako in¿ynier budownictwa.
W 1976 roku uzyska³ tytu³ magistra in¿yniera budownictwa na Wydziale Budownictwa L¹dowego Politechniki
Krakowskiej.
Od 1975 roku jest pracownikiem
PRz w Katedrze Mechaniki Konstrukcji, któr¹ w chwili obecnej kieruje.
W 1985 roku obroni³ z wyró¿nieniem
pracê doktorsk¹ na Wydziale Maszyn
Górniczych i Hutniczych AGH, za
któr¹ otrzyma³ nagrodê Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki.
W 1998 roku na Wydziale In¿ynierii
Mechanicznej i Robotyki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie
mechaniki-dynamiki konstrukcji. Na
stanowisku profesora nadzwyczajnego
PRz by³ zatrudniony od 1998 r. Tytu³
naukowy profesora otrzyma³ w 2004 r.,
z dniem 1 kwietnia 2008 r. zosta³ mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego PRz. Dzia³alnoœæ naukowa
prof. L. Ziemiañskiego dotyczy zagadnieñ mechaniki stosowanej (a w szczególnoœci dynamiki uk³adów mechanicznych, wibroakustyki, zastosowania metod komputerowych w dynamice konstrukcji i wibroakustyce -

w ramach tych prac powsta³a teoria
drgañ uk³adów trójwarstwowych, która
funkcjonuje w literaturze jako teoria
Meada-Ziemiañskiego) oraz stosowania technologii informatycznych i metod komputerowych w naukach technicznych. Ostatnie prace naukowe dotycz¹ zastosowania metod "sztucznej
inteligencji" w zagadnieniach in¿ynierskich.
Wyniki swoich badañ Profesor opublikowa³ w piêciu monografiach w tym trzech w wydawnictwach miêdzynarodowych (Springer, Idea Group
Publishing), w kilkudziesiêciu miêdzynarodowych czasopismach naukowych
oraz referatach na miêdzynarodowych
konferencjach naukowych. Wypromowa³ 3 doktorów nauk technicznych, by³
recenzentem 8 rozpraw doktorskich,
1 przewodu habilitacyjnego oraz re-

cenzentem wydawniczym 3 monografii
habilitacyjnych. Jest równie¿ recenzentem w kilku czasopismach miêdzynarodowych (Computer & Structures,
Journal of Sound & Vibrations, Engineering Structures, Journal of ASCE).
Tytu³ profesora otrzyma³ w grudniu
2004 r. Kieruje zorganizowanym przez
siebie zespo³em badawczym, który zajmuje siê nowymi zagadnieniami naukowymi, tj. zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych w zagadnieniach dynamiki konstrukcji, a tak¿e
rozwija metody aktywnego monitorowania konstrukcji w zastosowaniach
lotniczych. Bra³ udzia³, jako kierownik,
w realizacji 8 grantów badawczych
KBN. Jest ekspertem w zespole projektów rozwojowych w dyscyplinie budownictwo. Przebywa³ na kilku uczelniach europejskich (Belgia, Niemcy,
Austria, Portugalia), amerykañskich
i australijskich.
Jest cz³onkiem 4 sekcji Komitetów
PAN, cz³onkiem Komisji Mechaniki
Stosowanej PAN oddzia³ Kraków, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Komputerowej,
Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budownictwa. Jest równie¿
cz³onkiem komitetów naukowych wielu miêdzynarodowych i krajowych
konferencji.
W ka de nc ja c h 1999- 2002,
2002-2005 pe³ni³ funkcjê prorektora ds.
nauki Politechniki Rzeszowskiej, natomiast od 2005 r. pe³ni funkcjê dziekana

,

,
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Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska.
W zakresie dzia³alnoœci dydaktycznej prowadzi zajêcia z metody elementów skoñczonych, podstaw informatyki, metod komputerowych w budownictwie, wytrzyma³oœci materia³ów, mechaniki budowli, dynamiki
budowli. Prowadzi³ i prowadzi prace
dyplomowe, których wyniki by³y publikowane, a tak¿e referowane na konferencjach naukowych. Trzy prace

Prodziekan ds. nauki
– dr hab. in¿. Aleksander
Koz³owski, prof. PRz

dyplomowe wykonane pod promotorstwem prof. L. Ziemiañskiego zosta³y
nagrodzone przez Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
Prof. Leonard Ziemiañski jest tak¿e
aktywny na forum województwa podkarpackiego - jest cz³onkiem Podkarpackiego Komitetu Monitoruj¹cego
Programy Rozwoju Regionalnego, prowadzi³ i prowadzi projekty z funduszy
strukturalnych na potrzeby województwa podkarpackiego, takie jak: Cen-

Prodziekan ds. nauczania
– dr in¿. Jadwiga Kaleta

trum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, Strategia Informatyzacji i Studia Rozwoju Nowoczesnej Infrastruktury Informatycznej.
By³ te¿ ekspertem przy ocenie projektów do Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej w MRR.
W dniu 16 kwietnia 2008 r. prof.
L. Ziemiañski ponownie zosta³ wybrany na funkcjê dziekana Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, na
kadencjê 2008-2012.

Prodziekan ds. nauczania
– dr in¿. Aleksander
Starakiewicz

WYDZIA£ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
Dziekan - dr hab. in¿. Krzysztof Kubiak, prof. PRz
Urodzi³ siê 30 stycznia 1956 r.
w Rzeszowie. W 1975 roku ukoñczy³
IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M.
Kopernika w Rzeszowie i podj¹³ studia
na Wydziale Metali Nie¿elaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Dyplom magistra
in¿yniera o specjalnoœci przeróbka plastyczna metali nie¿elaznych otrzyma³
w 1980 r. po obronie pracy pt. "Optymalizacja procesu t³oczenia wyrobów
ze srebra".
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ 1 czerwca 1980 r. w WSK "PZL-Rzeszów" w Dziale G³ównego KuŸnika, na stanowisku konstruktora oprzyrz¹dowania
kuŸniczego. Obowi¹zkow¹ s³u¿bê wojskow¹ pe³ni³ od maja 1981 r. do kwiet-

nia 1982 r. - po odbyciu s³u¿by wojskowej kontynuowa³ pracê zawodow¹

na Wydziale Blacharni w WSK "PZL-Rzeszów", na stanowisku mistrza placówki pras, a nastêpnie monta¿u podzespo³ów silników lotniczych. W latach
1987-1991 pracowa³ jako pracownik
wysokoœciowy w rzeszowskiej filii
Spó³dzielni Pracy Us³ug Wysokoœciowych "Gdañsk". Pracê w Politechnice
Rzeszowskiej rozpocz¹³ 1 paŸdziernika
1991 r. w Zak³adzie In¿ynierii Materia³owej na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa. W roku 1996 uzyska³ stopieñ doktora nauk technicznych, na
podstawie rozprawy pt. "Wp³yw lokalnych warunków odkszta³cania na mikrostrukturê i wytrzyma³oœæ zmêczeniow¹ stopów tytanu", przedstawionej Radzie Wydzia³u Budowy Maszyn
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i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.
Od roku 1996 pracuje w Katedrze Materia³oznawstwa PRz, do paŸdziernika
2006 r. na stanowisku adiunkta. Stopieñ
naukowy doktora habilitowanego nauk
technicznych w zakresie in¿ynierii materia³owej uzyska³ na podstawie
uchwa³y Rady Wydzia³u In¿ynierii Materia³owej i Metalurgii Politechniki
Œl¹skiej w Gliwicach z 26 kwietnia
2005 r. na podstawie rozprawy pt.

"Technologiczna plastycznoœæ dwufazowych stopów tytanu odkszta³canych
na gor¹co". Na stanowisko profesora
nadzwyczajnego Politechniki Rzeszowskiej zosta³ mianowany 1 paŸdziernika 2006 r. G³ówne zainteresowania naukowe prof. PRz Krzysztofa
Kubiaka s¹ zwi¹zane z wytwarzaniem,
przeróbk¹ plastyczn¹, obróbk¹ ciepln¹
i zastosowaniem stopów tytanu oraz
wytwarzaniem monokrystalicznych

Prodziekan ds. nauczania
– dr in¿. Pawe³ Litwin

Prodziekan ds. nauki
– dr hab. in¿. Jaros³aw Sêp

odlewów ze stopów niklu. W dorobku
naukowo-badawczym posiada 70 publikacji oraz 22 prace badawcze wykonywane na zlecenie zak³adów przemys³owych. Jest cz³onkiem Polskiego
Towarzystwa Mikroskopowego i Polskiego Towarzystwa Materia³oznawczego. Zainteresowania pozaprofesjonalne: fotografia, ¿eglarstwo, turystyka. Jest ¿onaty, ma dwoje doros³ych
dzieci.

Prodziekan ds. nauczania
– dr in¿. Edward Rejman

WYDZIA£ CHEMICZNY
Dziekan - dr hab. in¿. Ireneusz Opaliñski, prof. PRz
o

Urodzi³ siê 10 paŸdziernika 1948 r.
w Jasionowie k. Brzozowa. W 1967
roku ukoñczy³ Technikum Chemiczne
w Krakowie, w 1972 r. studia wy¿sze na
Wydziale Chemii Spo¿ywczej Politechniki £ódzkiej. W 1981 roku obroni³
z wyró¿nieniem pracê doktorsk¹ w Instytucie In¿ynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej, a w 2004 r. na
Wydziale In¿ynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie in¿ynierii chemicznej.
Przebieg pracy zawodowej
o 1972-1975 - technolog w Zak³adach
Tworzyw Sztucznych "CEFOL-ERG" w Wojciechowie k. Czêstochowy,

1979-1981 - asystent w Zak³adzie
In¿ynierii i Sterowania Procesami
Chemicznymi Politechniki Rzeszowskiej,
o 1981-2004 - adiunkt w Zak³adzie In¿ynierii i Sterowania Procesami
Chemicznymi,
o od 2004 r. - profesor nadzwyczajny
PRz w Katedrze In¿ynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki
Rzeszowskiej.

o

1975-1979 - studia doktoranckie
w Instytucie In¿ynierii Chemicznej
Politechniki Warszawskiej,

Sta¿e naukowe, wa¿niejsze nagrody
i wyró¿nienia
o 3-letni sta¿ naukowy w Uniwersytecie Bradford w Wielkiej Brytanii
w latach 1989-1991,
o dwukrotny 3-miesiêczny sta¿ naukowy na tym samym Uniwersytecie w latach 1993 i 1997,

,

,
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o

wyró¿nienie pracy doktorskiej przyznane przez Radê Naukow¹ Instytutu In¿ynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej w 1981 r.,
o nagroda zespo³owa II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
za pracê pt. "Badania modelowe reaktora i jednostadiowy projekt TR
oddzia³u wytwarzania detergentów
do olejów smarowych" w 1987 r.,
o wielokrotne Nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej za osi¹gniêcia naukowe.

Prodziekan ds. nauki
– prof. dr hab. in¿.
Roman Petrus

Do zainteresowañ naukowych dr.
hab. in¿. Ireneusza Opaliñskiego, prof.
nadzw. PRz nale¿¹ oddzia³ywania
w uk³adach dyspersyjnych i matematyczne modelowanie operacji z materia³ami sypkimi, jego dorobek naukowy obejmuje 3 ksi¹¿ki lub rozdzia³y
w ksi¹¿kach, 29 artyku³ów naukowych,
w tym 5 artyku³ów w czasopismach zachodnich, 10 samodzielnych artyku³ów
autorskich. W latach 1999-2001 pod
jego kierownictwem realizowany by³

Prodziekan ds. ogólnych
– dr hab. in¿. Wiktor
Bukowski, prof. PRz

projekt badawczy pt. "Badanie mechanizmu adhezji cz¹stek w materia³ach
rozdrobnionych".
Obecnie jest kierownikiem realizowanego na Wydziale Chemicznym
3-letniego projektu badawczego pt.
"Wp³yw wilgotnoœci otoczenia na
w³aœciwoœci reologiczne sypkich materia³ów przemys³owych i roœlinnych".
Jest opiekunem naukowym jednego
doktoranta.

Prodziekan ds. nauczania
– dr in¿. Anna KuŸniar

WYDZIA£ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
Dziekan - prof. dr hab. in¿. Kazimierz Buczek
Urodzi³ siê 12 maja 1947 r. w G³owience k. Krosna. Studia in¿ynierskie
ukoñczy³ w 1970 r. na Wydziale Elektrycznym Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Rzeszowie w specjalnoœci elektrotechnika przemys³owa. Po studiach
podj¹³ na krótko pracê w Zak³adach
Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL
w Boguchwale, a nastêpnie zosta³ zatrudniony jako asystent w Politechnice
Rzeszowskiej. W 1974 roku uzyska³
tytu³ zawodowy magistra in¿yniera
elektryka na Wydziale Elektrycznym
Politechniki Warszawskiej, tak¿e
w specjalnoœci elektrotechnika przemys³owa.
Stopieñ doktora nauk technicznych
otrzyma³ w 1978 r. na Wydziale Elek-

trotechniki, Automatyki, Informatyki
i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na podstawie pracy:
"Badania modelowe i laboratoryjne tyrystorowego falownika wielotaktowego z obci¹¿eniem RL". W 1994 roku
uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego w Politechnice Lwowskiej
na podstawie monografii: "Elektroniczne przekszta³tniki impulsowe i ich uk³ady sterowania", zaprezentowanej na
Wydziale Elektrofizycznym. Stopnie
naukowe umo¿liwi³y mu awans na stanowisko adiunkta, a nastêpnie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Rzeszowskiej. W dniu
24 kwietnia 2008 r. decyzj¹ prezydenta
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Rzeczypospolitej Polskiej otrzyma³
tytu³ profesora.
Jako nauczyciel akademicki Politechniki Rzeszowskiej pe³ni³ i pe³ni
wiele odpowiedzialnych funkcji: kierownika Zak³adu Energoelektroniki
i Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki od 1995 r.
do chwili obecnej, prodziekana Wydzia³u przez trzy kadencje - w latach
1980-1983, 1990-1993 i 1993-1996 oraz dziekana Wydzia³u równie¿ przez

Prodziekan ds. rozwoju
– dr in¿. Grzegorz Mas³owski

trzy kadencje - w latach 1996-1999,
1999-2002 i 2005-2008.
W swoim dorobku naukowym posiada: 3 monografie, 2 rozdzia³y w monografiach, ponad 40 artyku³ów
naukowych, ponad 80 referatów na
konferencje naukowe krajowe i zagraniczne, 13 patentów, ponad 40 prac dla
przemys³u, kilkadziesi¹t ekspertyz itp.
Wypromowa³ 3 doktorów oraz ponad
200 in¿ynierów i magistrów in¿ynierów. Za sw¹ pracê otrzyma³ liczne na-

Prodziekan ds. kszta³cenia
– dr in¿. Jan Rodziñski

grody, odznaczenia i medale, m.in.:
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal im. Profesora Po¿arskiego, Medal im. Profesora Janusza
Groszkowskiego, Z³ot¹ Odznakê Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
medal "Zas³u¿onym dla Politechniki
Rzeszowskiej", Medal 70-lecia Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie
i in.

Prodziekan ds. kszta³cenia
– dr in¿. Jakub Wojturski

WYDZIA£ MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ
Dziekan - prof. dr hab. Dov Bronis³aw Wajnryb
Urodzi³ siê 15 grudnia 1946 r.
w £odzi. Od 1951 roku mieszka³
w Warszawie, gdzie w roku 1964 ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 18
im. Jana Zamojskiego. W latach 1963
i 1964 by³ laureatem Olimpiady Matematycznej. W latach 1964-1968 studiowa³ na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zacz¹³ pisaæ pracê magistersk¹ pod kierunkiem
prof. A. Bia³ynickiego-Biruli. Jesieni¹
1968 r. przerwa³ studia i wyjecha³ do
Izraela. Kontynuowa³ studia w Politechnice w Hajfie (Technion - Israel Institute of Technology), a potem na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.
Stopieñ naukowy doktora otrzyma³ na
Wydziale Matematyki Uniwersytetu
Hebrajskiego w Jerozolimie w 1977 r.

za pracê "Lefschetz vanishing cycles
arising from a family of plane curves"

pod kierunkiem prof. H. Fürstenberga
i prof. B. Moiszezona.
W latach 1977-1979 prof. Wajnryb
zosta³ zaproszony do wspó³pracy naukowej w Instytucie Badawczym SFB
40 (Sonderforschungbereich 40) przy
Uniwersytecie w Bonn, a w roku
1979/1980 w Instytucie Wy¿szych Studiów Naukowych IHES k. Pary¿a.
W latach 1980-2006 pracowa³ na Wydziale Matematyki na Technionie
w Hajfie jako wyk³adowca, potem starszy wyk³adowca, profesor nadzwyczajny, a od 2000 r. profesor zwyczajny.
W latach 2000-2002 by³ prodziekanem
(do spraw nauki i nauczania) na Wydziale Matematyki na Technionie. By³
zaproszony na roczny pobyt jako visiting professor do Instytutu Wy¿szych

,

,
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Studiów Naukowych w Jerozolimie, na
Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku, na UBC w Vancouver, do Instytutu
Maxa Plancka w Bonn, na pó³ roku do
IM-PAN w Warszawie i na pó³ roku na
Uniwersytet Kalifornijski w Davis.
W 2003 roku Rada Naukowa Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie nada³a mu tytu³ doktora habilitowanego za pracê "Grupa klas przekszta³ceñ powierzchni". Praca habilitacyjna zosta³a wyró¿niona i Rada Naukowa Instytutu przeprowadzi³a postêpowanie w sprawie nadania tytu³u
naukowego profesora. We wrzeœniu
2004 r. prof. D.B. Wajnryb otrzyma³
tytu³ naukowy profesora nauk matematycznych, nadany przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra
Kwaœniewskiego.
Od wrzeœnia 2006 r. Profesor mieszka z powrotem w Polsce, w Rzeszowie,
i pracuje na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej PRz na stanowisku
profesora nadzwyczajnego. Jest autorem 30 prac opublikowanych w czasopismach naukowych z Listy Filadelfijskiej, w tym równie¿ w czasopis-

mach najwy¿szej rangi. Jego dzia³alnoœæ naukowa dotyczy geometrii algebraicznej, topologii, teorii grup i kombinatoryki. By³ wspó³organizatorem
wielu miêdzynarodowych konferencji
w Izraelu i w Polsce.
By³ zaproszony do wyg³oszenia odczytu na 20 miêdzynarodowych konferencjach, by³ recenzentem prac naukowych dla wielu wiod¹cych czasopism naukowych: Annals of Mathematics, Bulletin of LMS, Fundamenta

Prodziekan ds. nauki –
dr hab. Henryka Czy¿,
prof. PRz

Mathematicae, Israel Journal of Mathematics, Inventiones Mathematicae,
Journal of Algebraic Geometry, Mathematische Annalen, Mathematische
Zeitschrift, Topology, Topology and its
Applications, Transactions of AMS,
Transformation Groups. Otrzyma³
granty naukowe z Amerykañsko-Izrae lskie j Funda c ji BSF w l at ach
1990-1993 i z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego w latach
2007-2010.

Prodziekan ds. nauczania –
dr Anetta Szynal-Liana

WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU
Dziekan - dr hab. Grzegorz Ostasz, prof. PRz
Urodzi³ siê 15 marca 1964 r. w Oœwiêcimiu. Szko³y ni¿szego szczebla,
zarówno podstawow¹, jak i œredni¹
(I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa Konarskiego), ukoñczy³
w Rzeszowie. Studiowa³ zaœ na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
Uniwersytetu Jagielloñskiego, gdzie uczestnicz¹c w seminarium prof. dr.
hab. Mariana Zgórniaka - przygotowa³
pracê magistersk¹, obronion¹ 17 czerwca 1987 r. Doktoryzowa³ siê 17 stycznia
1996 r. na Wydziale Spo³eczno-Pedagogicznym Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie, na podstawie rozprawy "Krakowska Okrêgowa Delegatura Rz¹du na Kraj". Dnia 21 maja

2007 r. Rada Wydzia³u Nauk Historycznych i Spo³ecznych Uniwersytetu
im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
w Warszawie nada³a mu stopieñ doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
Od 1 paŸdziernika 1987 r. jest zatrudniony w Zak³adzie Nauk Humanistycznych PRz - najpierw jako asystent
(z przerw¹ roczn¹ na odbycie s³u¿by
wojskowej - 1988), póŸniej adiunkt,
a obecnie profesor nadzwyczajny. Prowadzi zajêcia dydaktyczne z zakresu
politologii, najnowszej historii politycznej, historii gospodarczej, integracji europejskiej dla studentów wszystkich wydzia³ów PRz.
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POZNAJEMY DZIEKANÓW
W latach 1999-2002 i 2002-2005
by³ prodziekanem ds. studenckich na
Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
PRz. Od grudnia 2004 r. zacz¹³ pe³niæ
równie¿ obowi¹zki kierownika ZNH,
a w 2007 r. zosta³ pe³noprawnym kierownikiem macierzystego zak³adu. Od
1999 roku jest cz³onkiem Rady Wydzia³u WZiM i - jako przedstawiciel
Wydzia³u - cz³onkiem Senatu PRz. Bra³
udzia³ w pracach Senackiej Komisji ds.
Nauczania, Senackiej Komisji Historii
i Tradycji (najpierw w latach 1996-1999). Od 2005 roku przewodniczy
Uczelnianej Komisji Odwo³awczej ds.
Pomocy Materialnej dla Studentów
i Doktorantów. W 2004 roku JM Rektor
powierzy³ mu obowi¹zki pe³nomocnika
dziekana Wydzia³u Zarz¹dzania i Mar-

Prodziekan ds. nauki – prof.
dr hab. Oleksandr Gugnin

ketingu ds. zarz¹dzania jakoœci¹. Dr
hab. Grzegorz Ostasz kierowa³ pracami, które w 2005 r. przynios³y WZiM
certyfikat jakoœci ISO 9001:2001 w zakresie œwiadczenia us³ug edukacyjnych. Uczestniczy³ w przygotowaniu
i wdra¿aniu nowych programów dla
studiów drugiego stopnia kierunku
"zarz¹dzanie" oraz dla studiów pierwszego stopnia "europeistyki" i "logistyki" na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu.
W obszarze badañ naukowych specjalizuje siê w dziejach najnowszych,
nade wszystko w bogatej problematyce
Polskiego Pañstwa Podziemnego czasu
drugiej wojny œwiatowej oraz konspiracji niepodleg³oœciowych z lat 1944-1952. Opublikowa³ 8 monografii

Prodziekan ds. nauczania –
dr Andrzej Gazda

(pierwsz¹ w 1992 r.) oraz oko³o 250 artyku³ów i innych prac. Wyg³asza³ referaty naukowe na kilkudziesiêciu konferencjach i sesjach m.in. o zasiêgu
miêdzynarodowym, krajowym i regionalnym. Po uzyskaniu habilitacji
zrecenzowa³ dwie rozprawy doktorskie, jest tak¿e promotorem przewodu
doktorskiego otwartego na Uniwersytecie im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie.
Zaliczy³ sta¿e naukowe; w tym piêæ
w Londynie; stypendysta, m.in. Polish
Resistance Foundation oraz Polonia
Aid Foundation Trust. Za osi¹gniêcia
naukowe wielokrotnie otrzymywa³ Nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej.

Prodziekan ds. nauczania –
dr in¿. Dariusz Wyrwa

(biogramy autoryzowane)

Nowe w³adze uczelni technicznych w kadencji 2008-2012
(1 wrzeœnia 2008 r. - 31 sierpnia 2012 r.)
o
o
o
o
o
o

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - prof. dr hab.
in¿. Antoni Tajduœ (druga kadencja)
Akademia Morska w Gdyni - prof. dr hab. in¿. Romuald
Cwilewicz
Akademia Morska w Szczecinie - prof. dr hab. in¿. kpt.
¿.w. Stanis³aw Gucma
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia³ej
- dr hab. in¿. Ryszard Barcik, prof. nadzw. ATH
Politechnika Bia³ostocka - prof. dr hab. in¿. Tadeusz
Citko
Politechnika Czêstochowska - prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

o
o
o
o
o
o

Politechnika Gdañska - prof. dr hab. in¿. Henryk
Krawczyk
Politechnika Koszaliñska - prof. dr hab. in¿. Tomasz
Krzy¿yñski (druga kadencja)
Politechnika Krakowska - prof. dr hab. in¿. Kazimierz
Furtak
Politechnika Lubelska - prof. dr hab. in¿. Marek Opielak
Politechnika £ódzka - prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Bielecki
Politechnika Opolska - prof. dr hab. in¿. Jerzy Skubis
(druga kadencja)

,

,
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o
o
o
o
o

Politechnika Poznañska - prof. dr hab. in¿. Adam Hamrol
(druga kadencja)
Politechnika Radomska - dr hab. in¿. Miros³aw Luft, prof.
nadzw. PR (druga kadencja)
Politechnika Rzeszowska - prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak (druga kadencja)
Politechnika Œl¹ska - prof. dr hab. in¿. Andrzej Karbownik
Politechnika Œwiêtokrzyska - prof. dr hab. in¿. Stanis³aw
Adamczak
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o

Politechnika Szczeciñska - prof. dr hab. in¿. W³odzimierz
Kierno¿ycki (druga kadencja)
o Politechnika Warszawska - prof. dr hab. in¿. W³odzimierz
Kurnik (druga kadencja)
o Politechnika Wroc³awska - prof. dr hab. in¿. Tadeusz
Wiêckowski
o Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy - dr hab. in¿. Antoni Bakaluk, prof. nadzw. UTP
Marta Olejnik

PERSONALIA
TYTU£Y NAUKOWE PROFESORA
Dr hab. in¿. Mieczys³aw
Korzyñski, profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej w Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji
Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa otrzyma³ tytu³ naukowy profesora
nauk technicznych postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23
lipca 2008 r.

Dr hab. in¿. Grzegorz
Prokopski, profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej, kierownik Zak³adu
In¿ynierii Materia³owej i Technologii Budownictwa na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska otrzyma³ tytu³
naukowy profesora nauk technicznych postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2008 r.

HABILITACJE
Dr Arkadiusz Letkiewicz,
adiunkt w Katedrze Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu w dniu 25 czerwca 2008 r.
uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk wojskowych - specjalnoœæ: kierowanie organizacjami, nadany
przez Radê Wydzia³u Wojsk
L¹dowych Akademii Obrony
Narodowej w Warszawie.

Temat rozprawy habilitacyjnej: Kierunki i metody doskonalenia organizacji pracy Policji.
Pan Arkadiusz Letkiewicz urodzi³ siê w 1965 r. w Szczytnie. Studia wy¿sze ukoñczy³ na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdañskiego. Stopieñ naukowy doktora
nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny naukowej nauki
o zarz¹dzaniu uzyska³ w 2000 r. na Wydziale Zarz¹dzania
i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie, na podstawie rozprawy pt. Empiryczna
weryfikacja modelu partycypacji decyzyjnej Vrooma-Yettona. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof.
dr hab. Miros³aw £aguna z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie.
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DOKTORATY
Mgr in¿. Lidia Ga³da, asystentka w Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji
Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³a 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 11
czerwca 2008 r. Temat rozprawy doktorskiej: Wp³yw mikrokieszeni smarowych wygniatanych udarowo na w³aœciwoœci
tribologiczne elementów œlizgowych. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr
in¿. W³odzimierz Przybylski, Politechnika Gdañska i dr hab.
in¿. Jaros³aw Sêp, Politechnika Rzeszowska.
Mgr in¿. Krzysztof Wilk,
asystent w Zak³adzie Geotechniki i Hydrotechniki na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscypliny naukowej budownictwo,
nadany przez Radê Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej w dniu 18 czerwca
2008 r. Temat rozprawy doktorskiej: Spoiste grunty madowe jako pod³o¿e obiektów budowlanych. Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. in¿. Jan Jaremski, Politechnika
Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. in¿.
Jan Je¿, Politechnika Poznañska i dr hab. in¿. Jerzy Sêkowski, Politechnika Œl¹ska w Gliwicach.
Mgr Dorota Kamuda, asystentka w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu, uzyska³a stopieñ naukowy doktora
nauk prawnych z zakresu dyscypliny naukowej prawo, nadany przez Radê Wydzia³u
Prawa i Administracji Uniwersytetu £ódzkiego w dniu 20

czerwca 2008 r. Temat rozprawy doktorskiej: Materialnoprawne aspekty odpowiedzialnoœci karnej podmiotów
zbiorowych. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr
hab. Stanis³aw Pikulski, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. Krzysztof Indecki, Uniwersytet £ódzki i dr hab. Wies³aw P³ywaczewski, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie.
Mgr Pawe³ Hydzik, asystent w Katedrze Metod Iloœciowych w Ekonomii na
Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia, nadany przez Radê Naukow¹
Kolegium Zarz¹dzania i Finansów Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie w dniu 23
czerwca 2008 r. Temat rozprawy doktorskiej: Spo³eczno-ekonomiczne uwarunkowania strategii rozwoju województwa podkarpackiego w okresie 2002-2005. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk,
Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. Krzysztof Marczewski, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie i dr hab. Bogus³aw Œlusarczyk,
Uniwersytet Rzeszowski.

Mgr Krzysztof Pupka,
asystent w Katedrze Matematyki na Wydziale Matematyki
i Fizyki Stosowanej, uzyska³
stopieñ naukowy doktora nauk
matematycznych z zakresu
dyscypliny naukowej matematyka, nadany przez Radê Wydzia³u Matematyki, Fizyki
i Informatyki Uniwersytetu
Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie w dniu 30 czerwca
2008 r. Temat rozprawy doktorskiej: Zastosowanie procesów iteracyjnych do badania
punktów sta³ych przekszta³ceñ rotacyjnych. Promotor
w przewodzie doktorskim: dr hab. Jaros³aw Górnicki, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr
hab. Jacek Jachymski, Politechnika £ódzka i dr hab.
Wies³awa Kaczor, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie.

,

,
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Mgr in¿. Krzysztof Kiedrzyñski, specjalista w Katedrze Termodynamiki 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 9 lipca 2008 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Zwiêkszenie skutecznoœci kana³u
ch³odz¹cego elementy maszyn poprzez modyfikacjê jego geometrii. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. in¿.
Bogumi³ Bieniasz, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci
rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. in¿. W³adys³aw Gajewski, Politechnika Czêstochowska, dr hab. in¿. Stanis³aw Antas, Politechnika Rzeszowska i dr hab. in¿. Dariusz Mikielewicz, Politechnika Gdañska.
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Mgr in¿. Ma³gorzata Zieliñska, asystentka w Katedrze
Materia³oznawstwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja
maszyn, nadany przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej dnia 9 lipca 2008 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Modyfikacja nadstopów Rene77 i MAR-M509 przeznaczonych na elementy turbiny gazowej oraz jej wp³yw na mikrostrukturê i w³aœciwoœci mechaniczne. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab.
in¿. Jan Sieniawski, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci
rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. in¿. Jan Kusiñski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i dr hab. in¿. Krzysztof
Kubiak, Politechnika Rzeszowska.

PROFESURY UCZELNIANE
JM Rektor mianowa³ na stanowisko
profesora zwyczajnego w Politechnice
Rzeszowskiej:
= prof. dr. hab. in¿. Leszka WoŸniaka, kierownika Katedry
Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania
i Ekoinnowacyjnoœci na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
na czas nieokreœlony z dniem
1 lipca 2008 r.

Leszek WoŸniak

JM Rektor mianowa³ na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
= dr hab. Stanis³awê Kanas
w Katedrze Matematyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej na okres 5 lat z dniem
1 czerwca 2008 r.,
= prof. dr hab. in¿. Galynê Kaldê
w Katedrze Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania Œcieków na

Stanis³awa Kanas

Galyna Kalda

Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska na czas nieokreœlony z dniem 1 paŸdziernika 2008 r.,
= dr. hab. in¿. Lecha Licho³aia,
kierownika Zak³adu Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska na czas nieokreœlony z dniem
1 paŸdziernika 2008 r.,

Lech Licho³ai
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=

dr. hab. in¿. Vyacheslava Pisareva w Zak³adzie
Ciep³ownictwa i Klimatyzacji na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska na czas nieokreœlony
z dniem 1 paŸdziernika 2008 r.
= dr. hab. Micha³a Proksê w Zak³adzie Urbanistyki
i Architektury na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska na czas nieokreœlony z dniem 1 paŸdziernika 2008 r.
Bronis³aw Œwider
Vyacheslav Pisarev

Micha³ Proksa

Z OBRAD SENATU
Posiedzenie Senatu Politechniki
Rzeszowskiej w dniu 29 maja br., któremu przewodniczy³ rektor prof. dr hab.
in¿. Andrzej Sobkowiak, rozpoczê³o siê
od uczczenia tradycyjn¹ lampk¹ szampana:
8 nadania tytu³u naukowego profesora dziekanowi Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki prof. dr. hab.
in¿. Kazimierzowi Buczkowi,
8 nadania tytu³u naukowego profesora dziekanowi Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu prof. dr. hab. Kazimierzowi Rajchelowi,
8 mianowania prof. dr. hab. in¿. Antoniego W. Or³owicza (WBMiL) na
stanowisko profesora zwyczajnego.
Ponadto JM Rektor wrêczy³ nominacje:
8 d r . h a b . M i c h a³owi P roks ie
(WBiIŒ) na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreœlony,
8 dr. hab. in¿. Vyacheslavowi Pisarevowi (WBiIŒ) na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreœlony,
8 prof. dr. hab. Olexandrowi Gugninowi (WZiM) na stanowisko profesora nadzwyczajnego,
8 dr. hab. in¿. Mariuszowi Sobolakowi (WBMiL) na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
Nastêpnie Senat wyrazi³ pozytywn¹
opiniê w sprawie wniosków o mianowanie:

8 dr hab. Stanis³awy Kanas na stano-

wisko profesora nadzwyczajnego
na okres 5 lat,
8 dr. hab. in¿. Lecha Licho³aia na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreœlony,
8 prof. dr hab. in¿. Galyny Kaldy na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreœlony,
8 prof. dr. hab. in¿. Leszka WoŸniaka
na stanowisko profesora zwyczajnego.
W dalszej kolejnoœci Senat:
8 przyj¹³ uchwa³ê nr 8/2008 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na
studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akad. 2009/2010,
8 zaakceptowa³ uchwa³ê nr 9/2008
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
w roku akad. 2009/2010,
8 podj¹³ uchwa³ê nr 10/2008 w sprawie szczegó³owych zasad przyjmowania na studia w Politechnice
Rzeszowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
w l at ach akademi cki ch od
2009/2010 do 2012/2013,
8 uchwali³ planowan¹ liczbê przyjêæ
studentów na I rok studiów w roku
akad. 2008/2009 (uchwa³a nr
11/2008),
8 zatwierdzi³ uchwa³ê nr 12/2008
w sprawie zasad ustalania w roku
akad. 2008/2009 zakresu obo-

8

8

8

8

8

wi¹zków nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajêæ dydaktycznych objêtych zakresem tych
obowi¹zków, wymiaru zadañ dydaktycznych dla poszczególnych
stanowisk, zasad obliczania godzin
dydaktycznych oraz w sprawie zasad i trybu powierzania zajêæ dydaktycznych w wymiarze przekraczaj¹cym liczbê godzin ponadwymiarowych okreœlon¹ w ustawie,
podj¹³ decyzjê o utworzeniu na
Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej kierunku studiów drugiego
stopnia "fizyka techniczna" od roku
akad. 2008/2009 (uchwa³a nr
13/2008),
przyj¹³ uchwa³ê nr 14/2008 w sprawie przyznania pracownikom Wydzia³u Chemicznego medalu
"Zas³u¿onym dla Politechniki Rzeszowskiej" w zwi¹zku z jubileuszem 40-lecia Wydzia³u,
zatwierdzi³ sprawozdanie z wykonania bud¿etu za 2007 r. (uchwa³a
nr 18/2008),
przyj¹³ uchwa³ê nr 19/2008 w sprawie podzia³u dotacji bud¿etowej,
zasad i wskaŸników dotycz¹cych
opracowania planów rzeczowo-finansowych na 2008 r.,
wys³ucha³ sprawozdania kanclerza
uczelni mgr. in¿. Wac³awa Gaw³a
z dzia³alnoœci inwestycyjnej i remontowej Politechniki Rzeszowskiej w 2007 r.,

,

,
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8 podj¹³ uchwa³ê nr 15/2008 w spra-

wie przyjêcia planu rzeczowo-finansowego PRz na lata 2008-2009
realizowanego w ramach Planu Inwestycyjnego Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego w zakresie
inwestycji pn. "Likwidacja zagro¿eñ po¿arowych i modernizacja
obiektów dydaktycznych H i K
Wydzia³u Chemicznego i Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej",
8 zatwierdzi³ uchwa³ê nr 16/2008
w sprawie realizacji kszta³cenia zamawianego, w trybie art. 40 ust. 1
ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym, w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
8 zaj¹³ stanowisko w sprawie projektu za³o¿eñ reformy systemu nauki
i reformy szkolnictwa wy¿szego
(uchwa³a nr 17/2008),
8 wyrazi³ zgodê na przyst¹pienie
przez Politechnikê Rzeszowsk¹ do
spó³ki EkoKompleks sp. z o.o.
(uchwa³a nr 20/2008),
8 podj¹³ uchwa³ê nr 21/2008 w sprawie przyjêcia Systemu oceny dorobku naukowego w Politechnice
Rzeszowskiej.
Odby³o siê tak¿e g³osowanie tajne,
w wyniku którego Senat wyró¿ni³ medalem "Zas³u¿onym dla Politechniki Rzeszowskiej" nastêpuj¹ce osoby:
Pracownicy Politechniki Rzeszowskiej:
8 dr in¿. Jadwiga KALETA (WBiIŒ)
8 mgr Urszula KLUSKA (admin.)
8 dr hab. in¿. Adam KOWALCZYK,
prof. PRz (WEiI)
8 mgr Jacek LUTAK (SWFiS)
8 dr in¿. W³adys³aw ZIELECKI
(WBMiL)
Osoby spoza Politechniki Rzeszowskiej:
8 mgr in¿. Regina GNATEK, dyrektor ds. rozwoju i tworzyw - "Organika Sarzyna Ciech"
8 prof. dr hab. in¿. Edward NAWARECKI, Akademia Górniczo-Hutnicza
8 prof. dr hab. in¿. Tadeusz PARYJCZAK, Politechnika £ódzka
8 prof. dr hab. in¿. Romuald W£ODEK, Akademia Górniczo-Hutnicza
8 prof. dr hab. in¿. Jan ZAWADIAK,
Politechnika Œl¹ska

Pracownicy Wydzia³u Chemicznego
Politechniki Rzeszowskiej:
8 dr in¿. Zofia BYCZKOWSKA
8 dr Jerzy DULIBAN
8 dr in¿. Grzegorz FIC
8 dr Barbara GUZOWSKA-ŒWIDER
8 dr in¿. Cecylia HENECZKOWSKA
8 dr in¿. Maciej HENECZKOWSKI
8 dr Jan KOWALSKI
8 dr in¿. Renata LUBCZAK
8 dr hab. in¿. Wojciech PI¥TKOWSKI, prof. PRz
8 dr in¿. Tadeusz PIETRYGA

***
Ostatniemu posiedzeniu Senatu PRz
w kadencji 2005-2008, które odby³o siê
19 czerwca br., równie¿ przewodniczy³
rektor prof. Andrzej Sobkowiak, wybrany na kolejn¹ kadencjê 2008-2012. Rozpocz¹³ od wrêczenia nominacji:
8 dr hab. St ani s³ aw i e K anas
(WMiFS) na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres 5 lat,
8 prof. dr. hab. in¿. Leonardowi Ziemiañskiemu (WBiIŒ) na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nastêpnie Senat:
8 zaakceptowa³ uchwa³ê nr 22/2008
w sprawie przyjêcia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Rzeszowskiej na 2008 r.,
8 podj¹³ uchwa³ê nr 23/2008 w sprawie przyjêcia planu rzeczowo-finansowego inwestycji budowlanych i zakupowych na 2008 r.,
8 zatwierdzi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci uczelni w 2007 r.,
8 wys³ucha³ sprawozdania przewodnicz¹cego Uczelnianej Komisji
Wyborczej z wyborów w³adz Politechniki Rzeszowskiej na kadencjê
2008-2012 oraz podsumowania
przewodnicz¹cego Uczelnianego
Kolegium Elektorów z przebiegu
wyborów rektora i prorektorów.
Podsumowuj¹c dzia³alnoœæ komisji
senackich w kadencji 2005-2008, Senat
przyj¹³ sprawozdanie:
8 przewodnicz¹cego Rady Bibliotecznej,
8 przewodnicz¹cego Senackiej Komisji ds. Finansów i Mienia Uczelni,
8 przewodnicz¹cego Senackiej Komisji ds. Nauki,
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8 przewodnicz¹cego Senackiej Ko-

misji ds. Nauczania,
8 przewodnicz¹cego Senackiej Ko-

misji ds. Historii i Tradycji Uczelni,
8 przewodnicz¹cego Senackiej Ko-

misji ds. Wspó³pracy z Zagranic¹,
8 przewodnicz¹cego Senackiej Ko-

misji ds. Nagród i Odznaczeñ.
Ponadto Senat:
8 przyj¹³ sprawozdanie kanclerza
uczelni z dzia³alnoœci administracji
w kadencji 2005-2008,
8 wys³ucha³ raportu zastêpcy kanclerza ds. funduszy strukturalnych dotycz¹cego realizacji wniosków dofinansowanych z Unii Europejskiej
za 2007 r. oraz zaawansowania planu inwestycyjnego na 2008 r.,
8 zatwierdzi³ uchwa³ê nr 24/2008
w sprawie przyjêcia do planu rzeczowo-finansowego uczelni na lata
2008-2011 inwestycji realizowanej
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka pt.: "Laboratorium innowacyjnych technologii bezubytkowych PRz",
8 zaakceptowa³ uchwa³ê nr 25/2008
w sprawie przyjêcia do planu rzeczowo-finansowego uczelni na lata
2008-2011 inwestycji realizowanej
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka pt. "Rozbudowa nowoczesnego laboratorium badañ materia³ów dla przemys³u lotniczego",
8 podj¹³ uchwa³ê nr 26/2008 w sprawie przyjêcia planu rzeczowo-finansowego uczelni na lata 2008-2011 inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pt.
"Akademicka kryta p³ywalnia,
Centrum Sportowo-Dydaktyczne
Politechniki Rzeszowskiej - etap
II",
8 przyj¹³ uchwa³ê nr 27/2008 w sprawie przyjêcia do planu rzeczowo-finansowego uczelni na lata 2008-2009 inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pt.
"Unowoczeœnienie bazy dydaktycznej Politechniki Rzeszowskiej",
8 wys³ucha³ sprawozdania kierownika Oficyny Wydawniczej PRz
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z dzia³alnoœci wydawniczej oraz
poligraficznej za 2007 r.,
8 zatwierdzi³ uchwa³ê nr 28/2008
w sprawie nadania Hali-Laboratorium Badañ Konstrukcji WBiIŒ
imienia W³adys³awa £akoty - profesora Politechniki Rzeszowskiej,
8 podj¹³ uchwa³ê nr 29/2008 w sprawie utworzenia na WBMiL studiów

drugiego stopnia na kierunku "lotnictwo i kosmonautyka",
8 popar³ wniosek Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki o przekszta³cenie Zak³adu Energoelektroniki i Elektroenergetyki w Katedrê Energoelektroniki i Elektroenergetyki.

Koñcz¹c ostatnie posiedzenie Senatu
w kadencji 2005-2008, przy tradycyjnej
lampce szampana, JM Rektor z³o¿y³
cz³onkom Senatu gratulacje i wyrazy podziêkowania za 3-letni¹ dzia³alnoœæ oraz
zaanga¿owanie w pracê na rzecz uczelni.

Agnieszka Zawora

Nauczyciele akademiccy Politechniki Rzeszowskiej
w komitetach narodowych PAN (kadencja 2007-2010)
W "Gazecie Politechniki" nr
11/2007 zosta³a podana informacja
o nazwiskach profesorów PRz wybranych do komitetów naukowych PAN na
okres kadencji 2007-2010.
Komitety narodowe przy Prezydium
PAN s¹ powo³ywane przez prezesa
PAN, a komitety narodowe przy wydzia³ach PAN - przez przewodnicz¹cych wydzia³ów PAN na okres ich
kadencji.

Przedstawiamy nauczycieli akademickich PRz powo³anych do komitetów narodowych PAN na bie¿¹c¹
kadencjê, obejmuj¹c¹ lata 2007-2010:
u Komitet Narodowy przy Prezydium
PAN ds. Wspó³pracy z Komitetem
Danych dla Nauki i Techniki ICSU
(CODATA) - dr hab. in¿. Barbara
DÊBSKA, profesor nadzwyczajny
PRz, kierownik Zak³adu Informatyki

Chemicznej na Wydziale Chemicznym,
u Komitet Narodowy przy Wydziale
IV Nauk Technicznych PAN ds.
Wspó³pracy z Miêdzynarodow¹ Komisj¹ Wykresów Fazowych (APDIC) - dr in¿. Jolanta ROMANOWSKA, adiunkt w Katedrze Materia³oznawstwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Bronis³aw Œwider

Profesorowie PRz w radach naukowych
instytutów i oœrodków pozauczelnianych
W numerze 12/2007 GP zosta³a zamieszczona informacja
o cz³onkostwie profesorów naszej uczelni w radach naukowych krajowych instytutów pozauczelnianych bie¿¹cej kadencji. Z przyjemnoœci¹ j¹ uzupe³niamy.
u Prof. dr hab. in¿. Marek ORKISZ, profesor zwyczajny
PRz, kierownik Katedry Samolotów i Silników Lotniczych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa zosta³
powo³any:
= przez Ministra Gospodarki na cz³onka Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa w Warszawie na okres
2008-2012,
= przez Ministra Obrony Narodowej na cz³onka Rady
Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
w Warszawie na okres 2008-2012.

u

Dr hab. in¿. Kazimierz LEJDA, profesor nadzwyczajny
PRz, kierownik Zak³adu Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa jest cz³onkiem Rady Naukowej Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Ma³olitra¿owych
BOSMAL w Bielsku-Bia³ej na okres bie¿¹cej kadencji.
u Dr hab. in¿. Ryszard RUT, profesor nadzwyczajny PRz,
kierownik Katedry Elektrodynamiki i Uk³adów Elektromaszynowych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
jest cz³onkiem Rady Naukowej Bran¿owego Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych BOBRME-KOMEL w Katowicach na okres bie¿¹cej kadencji.
Bronis³aw Œwider

Cz³onkostwo nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej
w strukturach komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk
w kadencji 2007-2010
W "Gazecie Politechniki" nr
11/2007 informowaliœmy o wyborze
profesorów Politechniki Rzeszowskiej
do sk³adu komitetów naukowych PAN

na okres kadencji 2007-2010. W tym
miejscu przedstawiamy informacjê
o cz³onkostwie nauczycieli akademickich PRz w sekcjach i komisjach po-

szczególnych komitetów naukowych
PAN oraz oddzia³ów PAN w okresie
bie¿¹cej kadencji obejmuj¹cej lata
2007-2010.
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Wydzia³ III
- Nauk Matematycznych,
Fizycznych i Chemicznych
u KOMITET CHEMII ANALITYCZNEJ PAN
4Komisja Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych prof. dr hab. in¿. Krzysztof
KACZMARSKI
4Komisja Chemometrii i Metrologii w Chemii - dr hab. in¿. Barbara DÊBSKA

u

u

u

u

Wydzia³ IV
- Nauk Technicznych
KOMITET AUTOMATYKI I ROBOTYKI PAN
4Sekcja Robotów - dr hab. in¿.
Marian WYSOCKI
4Sekcja Systemów Inteligentnych dr hab. in¿. Jacek KLUSKA
4Sekcja Uk³adów i Systemów Automatyki - prof. dr hab. in¿. Leszek TRYBUS
KOMITET BUDOWY MASZYN
PAN
4Polski Komitet Teorii Maszyn
i Mechanizmów - prof. dr hab.
in¿. Zenon HENDZEL i prof. dr
hab. in¿. Wies³aw ¯YLSKI
4Zespó³ Systemów Eksploatacji
w Sekcji Podstaw Eksploatacji prof. dr hab. in¿. Marek ORKISZ
KOMITET ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI PAN
4Sekcja Mikroelektroniki - dr hab.
in¿. dr h.c. W³odzimierz KALITA
4Sekcja Technologii Elektronowej
i Technologii Materia³ów Elektronicznych - prof. dr hab. in¿. Andrzej KOLEK i dr hab. in¿. dr
h.c. W³odzimierz KALITA
KOMITET ELEKTROTECHNIKI
PAN
4Sekcja Energoelektroniki i Napêdu Elektrycznego - prof. dr hab.
in¿. Kazimierz BUCZEK
4Sekcja Teorii Elektrotechniki - dr
hab. in¿. Jerzy BAJOREK
4Sekcja Wielkich Mocy i Wysokich Napiêæ - dr hab. in¿. Jerzy
BAJOREK

u

KOMITET IN¯YNIERII L¥DOWEJ I WODNEJ PAN
4Sekcja Geotechniki - dr hab. in¿.
Jan JAREMSKI
4Sekcja In¿ynierii Materia³ów Budowlanych i Fizyki Budowli - dr
hab. in¿. Lech LICHO£AI
4Sekcja Konstrukcji Metalowych dr hab. in¿. Aleksander KOZ£OWSKI i dr in¿. Lucjan
ŒLÊCZKA
4Sekcja Mechaniki Konstrukcji
i Materia³ów - prof. dr hab. in¿.
Leonard ZIEMIAÑSKI
u KOMITET MECHANIKI PAN
4Sekcja Biomechaniki - dr hab.
Anna KUCABA-PIÊTAL
4Sekcja Dynamiki i Uk³adów prof. zw. dr hab. in¿. dr h.c.
Józef GIERGIEL, prof. dr hab.
in¿. Zenon HENDZEL, dr hab.
in¿. Adam MARCINIEC, prof.
dr hab. in¿. Tadeusz MARKOWSKI, prof. dr hab. in¿. Leonard ZIEMIAÑSKI i prof. dr
hab. in¿. Wies³aw ¯YLSKI
4Sekcja Mechaniki P³ynów - prof.
dr hab. Stanis³aw APANASEWICZ, dr hab. Anna KUCABA-PIÊTAL, prof. dr hab. in¿.
Ludomir LAUDAÑSKI i dr
hab. in¿. Jaros³aw SÊP
4Sekcja Metod Eksperymentalnych Mechaniki - prof. dr hab.
in¿. Henryk KOPECKI, dr in¿.
Marek MRÓZ i prof. dr hab.
in¿. Antoni W. OR£OWICZ
4Sekcja Metod Komputerowych
Mechaniki - prof. dr hab. in¿. Leonard ZIEMIAÑSKI
4Sekcja Optymalizacji i Sterowania - prof. dr hab. in¿. Leonard
ZIEMIAÑSKI
u KOMITET METALURGII PAN
4Sekcja Teorii Procesów Przeróbki
Plastycznej - prof. dr hab. in¿.
Feliks STACHOWICZ i dr hab.
in¿. Romana Ewa ŒLIWA
4Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych - prof. dr hab. in¿. Antoni
W. OR£OWICZ, prof. dr hab.
in¿. Valery SHEVELYA, dr in¿.
Marek MRÓZ, dr in¿. Zenon
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OPIEKUN i dr in¿. Andrzej
TRYTEK
u KOMITET NAUKI O MATERIA£ACH PAN
4Sekcja In¿ynierii Powierzchni prof. dr hab. in¿. Jan SIENIAWSKI
4Sekcja Materia³ów Metalicznych
- prof. dr hab. in¿. Jan SIENIAWSKI
u KOMITET TERMODYNAMIKI
I SPALANIA PAN
4Sekcja Spalania - dr hab. in¿. Kazimierz LEJDA
Wydzia³ VII
- Nauk o Ziemii i Nauk Górniczych
u KOMITET GEODEZJI PAN
4Sekcja Specjalna Geodezji na
Wydzia³ach Niegeodezyjnych prof. dr hab. in¿. Roman KADAJ
4Sekcja Sieci Geodezyjnych - prof.
dr hab. in¿. Roman KADAJ
Oddzia³y PAN
u ODDZIA£ PAN W KATOWICACH
4Komisja Odlewnictwa - prof. dr
hab. in¿. Antoni W. OR£OWICZ, dr in¿. Marek MRÓZ,
dr in¿. Zenon OPIEKUN i dr
in¿. Andrzej TRYTEK
u ODDZIA£ PAN W KRAKOWIE
4Komisja Gospodarki Wodnej prof. dr hab. in¿. Janusz RAK
= Komisja Mechaniki Stosowanej
- prof. dr hab. in¿. Leonard
ZIEMIAÑSKI
= Komisja Motoryzacji - dr hab.
in¿. Kazimierz LEJDA
u ODDZIA£ PAN W LUBLINIE
= Komisja II Podstaw i Zastosowañ Fizyki i Chemii w Technice
i Rolnictwie - prof. dr hab. Stanis³aw KOPACZ i prof. dr hab.
in¿. Marek ORKISZ
= Komisja V Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa - dr hab. in¿.
Kazimierz LEJDA

Bronis³aw Œwider
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NAGRODY MIASTA RZESZOWA
W dniu 24 kwietnia 2008 r. w Teatrze "Maska" po raz pi¹ty wrêczone zosta³y
nagrody w dziedzinach: kultury i sztuki - 4 osoby, literatury - 3 osoby, nauki
i techniki - 4 osoby, sportu - 4 osoby. Nagrodê I stopnia w dziedzinie NAUKI
I TECHNIKI otrzymali tym razem dwaj profesorowie z Politechniki Rzeszowskiej: prof. dr hab. in¿. Jerzy £UNARSKI i prof. PRz dr hab. in¿. Jan BUREK.
Nagrodê Prezydenta Miasta Rzeszowa M£ODE TALENTY otrzyma³ uczestnik
studiów doktoranckich na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa mgr in¿.
Piotr GRZYBOWSKI. Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê z udzia³em
w³adz miasta i regionu, a gospodarzami uroczystoœci byli - wiceprezydent
Rzeszowa Stanis³aw Sieñko i przewodnicz¹cy Rady Miasta Konrad Fijo³ek.

Dr hab. in¿. Jan BUREK, prof. PRz

G³ównym kierunkiem badañ prof.
PRz Jana Burka - kierownika Katedry
Technik Wytwarzania i Automatyzacji
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa - s¹ prace z zakresu modelowania

i obróbki powierzchni z³o¿onych na obrabiarkach 5-osiowych przedmiotów
z materia³ów trudno obrabialnych (stopy tytanu, niklu, magnezu, aluminium),
g³ównie wyrobów przemys³u lotniczego. Prowadzi szerok¹ wspó³pracê naukowo-badawcz¹ z zak³adami pracy
stowarzyszonymi w "Dolinie Lotniczej", m.in. WSK "PZL-Rzeszów",
WSK Mielec, Delphi Krosno oraz Hut¹
Stalowa Wola S.A.
Profesor PRz J. Burek jest autorem
5 podrêczników akademickich, ponad
50 artyku³ów w periodykach o zasiêgu
krajowym i miêdzynarodowym oraz
6 patentów wdro¿onych do przemys³u.
Jest promotorem 6 prac doktorskich realizowanych przez m³odych pracowników Katedry. Wypromowa³ ponad 100
dyplomantów z zakresu in¿ynierii pro-

dukcji. Jest zastêpc¹ dyrektora Fundacji
Rozwoju Oœrodka Akademickiego
w Rzeszowie - funkcjê tê pe³ni od wielu
lat spo³ecznie, anga¿uj¹c siê w rozwój
bazy dydaktycznej rzeszowskich szkó³
wy¿szych. Zas³u¿y³ siê przede wszystkim w pozyskiwaniu œrodków finansowych z ró¿nych programów Unii Europejskiej, nie tylko na rozwój bazy
naukowo-dydaktycznej, ale te¿ na
kszta³cenie kadr dla "Doliny Lotniczej"
oraz rozbudowê i doposa¿enie Oœrodka
Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej.
Nagroda I stopnia zosta³a przyznana
za ca³okszta³t dzia³alnoœci naukowo-technicznej w zakresie potrzeb przemys³u lotniczego oraz wk³ad w rozwój
rzeszowskiego oœrodka akademickiego.

Prof. dr hab. in¿. Jerzy £UNARSKI
Pracê zawodow¹ prof. Jerzy £unarski rozpocz¹³ w przemyœle, z Politechnik¹ Rzeszowsk¹ zwi¹zany jest od
1964 r. W 1974 roku zosta³ powo³any
na stanowisko kierownika Zak³adu
Technologii Maszyn i od podstaw zorganizowa³ pracê tej jednostki, prze-

kszta³caj¹c j¹ ostatecznie w Katedrê
Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji - jedn¹ z najwiêkszych i najprê¿niejszych jednostek Politechniki.
Z jego inicjatywy opracowano i wdro¿ono w Katedrze system zarz¹dzania
jakoœci¹ zgodny z ISO 9001, certyfiko-

wany przez PCBC - Katedra utrzymuje
go do chwili obecnej jako jedyna w Polsce.
Profesor J. £unarski by³ inicjatorem
i organizatorem pierwszych studiów
podyplomowych na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa, opracowa³ 22 pod-

,
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rêczniki akademickie, wypromowa³
9 doktorów nauk technicznych, ponad
400 in¿ynierów i magistrów in¿ynierów. Opatentowa³ 20 rozwi¹zañ technicznych, opublikowa³ ok. 500 publikacji naukowych, pod jego redakcj¹ i z jego udzia³em opublikowanych zosta³o
6 monografii. Wszystkie prace dydaktyczne, naukowe i organizacyjne by³y
i s¹ powi¹zane z potrzebami przemys³u.
Profesor J. £unarski jest m.in. cz³onkiem rzeczywistym Akademii In¿ynierskiej, redaktorem naczelnym kwartalnika naukowo-technicznego "Technologia i Automatyzacja Monta¿u",
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uczestniczy w pracach wielu komitetów naukowych. By³ wielokrotnie
nagradzany i wyró¿niany, w tym
30-krotnie Nagrod¹ Rektora, posiada
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Medal Komisji
Edukacji Narodowej, Srebrn¹ i Z³ot¹
Odznakê NOT, Medal Srebrny Marii
Teresy nadany przez UT Koszyce.
Nagroda I stopnia zosta³a przyznana
za pracê dydaktyczno-naukow¹ odpowiadaj¹c¹ wymaganiom przemys³u
oraz opracowanie bogatego zbioru podrêczników akademickich.
Marta Olejnik

Mgr in¿. Piotr GRZYBOWSKI

Mgr in¿. Piotr Grzybowski jest
m³odym (ur. w 1983 r.), utalentowanym
i bardzo aktywnym pracownikiem naukowym. Ukoñczy³ IV LO im. Miko³aja Kopernika (profil matematyczno-fizyczny), jako uczeñ bra³ udzia³
w olimpiadzie matematycznej (2. etap),
a nastêpnie podj¹³ studia na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Studiowa³ na specjalnoœci lotnictwo, kierunek dyplomowania awionika. Jako wyró¿niaj¹cy
siê student, biegle pos³uguj¹cy siê jêzykiem angielskim, skierowany zosta³ na
roczne studia do Uniwersytetu w Covilha (Portugalia) w ramach miêdzynarodowego programu Socrates-Erasmus.
Odby³ równie¿ dwumiesiêczn¹ praktykê w firmie Lufthansa Systems Polska,

uzyskuj ¹ c ba rdz o dobr¹ opiniê
pracowników tej instytucji. Jako student anga¿owa³ siê w organizacjê studenckiego ruchu naukowego, jest
wspó³za³o¿ycielem KN EUROAVIA
Rzeszów, wspó³pracuj¹cego z miêdzynarodow¹ organizacj¹ studentów lotnictwa EUROAVIA, zrzeszaj¹c¹ studentów z 17 krajów i 29 miast europejskich, dzia³aj¹cego nieprzerwanie
od 1959 r.
Piotr Grzybowski reprezentowa³
polskich studentów na miêdzynarodowych konferencjach EUROAVIA
AMEAC w Pizie (2004 r.) i Zagrzebiu
(2005 r.), gdzie przedstawi³ naukow¹
dzia³alnoœæ studentów Politechniki
Rzeszowskiej, ale równie¿ gospodarcze oraz turystyczne walory Rzeszowa
i Podkarpacia. Efektem tych prezentacji
by³o powierzenie studentom rzeszowskiej EUROAVII organizacji kolejnego
kongresu, który odbêdzie siê we wrzeœniu 2008 r. w Rzeszowie i w Bezmiechowej.
W 2007 roku Piotr Grzybowski obroni³ magistersk¹ pracê dyplomow¹ pt.
Panel sterowania do autopilota dla samolotów lekkich z wynikiem bardzo dobrym. Wykaza³ siê du¿¹ inwencj¹
i samodzielnoœci¹ w obszarze projektowania z³o¿onych systemów mikroprocesorowych; opracowa³ projekt, wykona³ prototyp oraz przeprowadzi³ ca³y

cykl badañ pod k¹tem mo¿liwoœci
zastosowania panelu w autopilocie
przeznaczonym do samolotu I-23 "Manager". Drug¹ dziedzin¹ zainteresowañ
mgr. P. Grzybowskiego jest grafika
komputerowa i jej aplikacje. Opracowa³ system wizualizacji do urz¹dzenia
badawczo-treningowego na bazie kabiny samolotu M-15, co stanowi istotny
element projektu budowy dydaktycznego symulatora lotu. Wyniki swoich prac
prezentowa³ na krajowych i miêdzynarodowych konferencjach, m.in: V Konferencji Awioniki w Rzeszowie oraz
"Aviation Technologies" w Wilnie.
Obecnie Piotr jest uczestnikiem studiów doktoranckich oraz prowadzi zajêcia dydaktyczne ze studentami
kierunku lotnictwo i kosmonautyka
w Politechnice Rzeszowskiej. Jest wyró¿niaj¹cym siê i bardzo aktywnym badaczem, ju¿ teraz wykazuj¹cym rozleg³¹ wiedzê oraz du¿e zami³owanie do
pracy naukowej. Jest anga¿owany do
realizacji badañ wykonywanych w Katedrze Awioniki i Sterowania Politechniki Rzeszowskiej. Jest cz³onkiem
Samorz¹du Doktorantów Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz.
W wolnym czasie gra na gitarze, uprawia turystykê górsk¹, buduje modele lataj¹ce.
Andrzej Tomczyk
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Nowa jakoœæ kszta³cenia

na kierunku "lotnictwo i kosmonautyka"
Dnia 22 lipca 2008 r. prezes
Urzêdu Lotnictwa Cywilnego
Grzegorz Kruszyñski wrêczy³
rektorowi prof. Andrzejowi Sobkowiakowi certyfikat Organizacji
Szkolenia Personelu Obs³ugi
Technicznej (MTO Part-147) Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa Lotniczego (EASA), uprawniaj¹cy Wydzia³ Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej do kszta³cenia in¿ynierów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka wed³ug europejskich
przepisów lotniczych. Uroczystoœæ wrêczenia certyfikatu odby³a siê w Sali Senatu naszej
uczelni.
Aby wtajemniczyæ zainteresowanych w arkana u¿ytych w pierwszym
zdaniu sformu³owañ, odpowiedzmy sobie na kilka podstawowych pytañ.
0 Czym jest EASA (European Aviation Safety Agency)?
Europejska Agencja Bezpieczeñstwa Lotniczego przejê³a na siebie odpowiedzialnoœæ za dzia³ania w ca³ym
obszarze przemys³u lotniczego i us³ug
lotniczych, kontroluj¹c:
] projektowanie wyrobów lotniczych
(Part-21),
] produkcjê wyrobów lotniczych do
momentu udzielenia œwiadectwa
zdatnoœci do lotu (Part-21, Part
M/G),
] modyfikacje i remonty wyrobów
lotniczych (Part-145),
] szkolenie personelu lotniczego: in¿ynierów bran¿y lotniczej (Part-66
i 147) oraz pilotów (Part FCL),
] szkolenie personelu obs³ugi pasa¿erów,
jednym s³owem wszystko, co siê zwie
lotnictwem. Przed³u¿eniem dzia³alnoœci EASA w Polsce jest Urz¹d Lotnictwa Cywilnego, któremu Agencja zleca

w swoim imieniu wykonanie czynnoœci
kontrolnych okreœlonych w przepisach
lotniczych.
0 Czym s¹ przepisy lotnicze Part?
Tak jak w ka¿dej bran¿y produkcyjnej wykszta³ci³y siê zasady w³aœciwego
postêpowania przy produkcji wyrobów
i kszta³ceniu specjalistów (ISO xxxx),
tak od zarania produkcji samolotów
przemys³ d¹¿y³ do wypracowania norm
okreœlaj¹cych œcis³e sposoby postêpowania przy wykonywaniu wszelkich
czynnoœci produkcyjno-us³ugowychby³y to DNQR, Far, JAR. Ujednolici³a
te przepisy EASA pod nazw¹ Part
(z odpowiednim numerem). Poszczególne czêœci tych przepisów (jak podane wczeœniej) obejmuj¹ ró¿ne obszary
lotniczej dzia³alnoœci przemys³owo-us³ugowej. Otrzymany certyfikat Organizacji Szkolenia Personelu Obs³ugi
Technicznej, oparty na przepisach
Part-66 i Part-147, obejmuje sferê
kszta³cenia specjalistów nadzoru
i obs³ugi technicznej statków powietrznych.
0 Co obejmuj¹ przepisy Part-66
i Part-147?
Przepisy te ingeruj¹ w sposób prowadzenia kszta³cenia in¿ynierów i (najogólniej) obejmuj¹:

] treœci programowe, które musz¹ byæ
zrealizowane w czasie studiów lub
na oddzielnych wyk³adach w grupach zwanych modu³ami,
] sposoby przeprowadzania testów
kontrolnych, ich liczbê, czas trwania
oraz warunki ich przeprowadzania,
] relacje pomiêdzy treœciami wyk³adów i æwiczeniami praktycznymi,
] kwalifikacje kadry nauczaj¹cej
i wymagane szkolenia kadry,
] zasady archiwizowania dokumentacji - od teczek personalnych nauczycieli do wyników testów.
G³ównym ich celem jest ustalenie
takiego sposobu organizowania
kszta³cenia, by ca³y program zosta³
w pe³ni zrealizowany.
0 Jakie korzyœci p³yn¹ z posiadania
certyfikatu przez absolwenta WBMiL?
Zgodnie z umowami podpisanymi
przez Rz¹d Rzeczpospolitej Polskiej
w 2005 r., do czynnoœci produkcyjnej
wyrobów lotniczych i czynnoœci
obs³ugowych mog¹ byæ dopuszczeni
pracownicy organizacji posiadaj¹cej
odpowiedni certyfikat. Zdobycie certyfikatu jest wprawdzie mo¿liwe po odpowiednio d³ugim okresie pracy
w jednostce certyfikowanej (trwa to minimum 3-5 lat), lecz skrócenie tego

Imiê i nazwisko

Stanowisko w organizacji

Uwagi

Jan GRUSZECKI

kierownik odpowiedzialny
szkolenia teoretycznego

kierownik Katedry
Awioniki i Sterowania
WBMiL PRz

Mieczys³aw GÓRAK

kierownik odpowiedzialny
szkolenia praktycznego

dyrektor OKL PRz

Maciej DOMISZEWSKI

kierownik jakoœci

kierownik jakoœci OKL PRz

Tomasz ROGALSKI

kierownik szkolenia
teoretycznego

wyk³adowca PRz
WBMiL/KAiS

Wojciech BAR

zastêpca kierownika
szkolenia teoretycznego

wyk³adowca PRz
WBMiL/KSiSL

Aleksander ŒWIGOÑ

kierownik szkolenia
praktycznego

kierownik szkolenia
praktycznego OKL PRz

Antoni PODLEŒNY

zastêpca kierownika
szkolenia praktycznego

kierownik Dzia³u
Techniki OKL PRz

,

,
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okresu do 2 lat bêdzie przywilejem absolwentów kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Nie trzeba dodawaæ, ¿e wzrost
presti¿u pracownika w jednostce lotniczej wi¹¿e siê nierozerwalnie z jego
wynagrodzeniem.

dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz
z grup¹ pracowników Wydzia³u. Ca³y
ciê¿ar prac przygotowawczych spad³ na
mianowany personel lotniczy (patrz tabela, s. 21.).

0 Komu nale¿y zawdziêczaæ ten sukces?
Inicjatywê podjêcia prac nad certyfikacj¹ kierunku lotnictwo i kosmonautyka podj¹³ na wniosek dyrektora
Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego PRz
mgr. Mieczys³awa Góraka dziekan Wy-

0 Co dalej?
Uzyskanie certyfikatu w obszarze
szkolenia kadry specjalistów jest
pierwszym krokiem Wydzia³u. W dalszej kolejnoœci kadra nauczycieli akademickich Wydzia³u i Oœrodka Kszta³-

cenia Lotniczego musi swoje dzia³ania
skoncentrowaæ na dwóch kierunkach:
] na umacnianiu bazy dydaktycznej
tak, aby ka¿da treœæ programowa
by³a poparta æwiczeniem praktycznym,
] na d¹¿eniu do uzyskania certyfikatu
Part-145 i 21 oraz Part M/G w celu
kontynuowania dzia³alnoœci naukowo-badawczej, projektowej i wytwórczej wyrobów lotniczych.
Jednak najwa¿niejszy pierwszy
krok zosta³ ju¿ w tej mierze zrobiony.
Jan Gruszecki

,

,
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Nagrody Rektora dla studentów - wrêczone
Po raz kolejny zosta³y przyznane Nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej
dla studentów studiów stacjonarnych,
aktywnych i wyró¿niaj¹cych siê w dzia³alnoœci na rzecz œrodowiska akademickiego.
Uroczystoœæ wrêczenia przez JM
Rektora listów gratulacyjnych studentom
wyró¿niaj¹cym siê w roku akademickim
2007/2008 w nauce, pracy w studenckim
ruchu naukowym, w Samorz¹dzie Studenckim oraz w dzia³alnoœci kulturalnej
i sportowej odby³a siê dnia 19 czerwca
2008 r. Na wniosek dziekanów, opiekunów kó³ naukowych, prezesa KU AZS
i przewodnicz¹cego Samorz¹du Studenckiego wyró¿niono 132 studentów. W tym
szacownym gronie znaleŸli siê przedstawiciele wszystkich kierunków studiów.
Wœród wyró¿nionych znajduj¹ siê uczestnicy sympozjów, kó³ naukowych,
organizatorzy szeregu imprez studenckich, osoby zaanga¿owane w dzia³alnoœæ
Radia i Telewizji "Centrum" oraz Studenckiego Zespó³u Pieœni i Tañca "Po³oniny", Samorz¹du Studenckiego, medaliœci
ró¿nych dyscyplin sportowych oraz organizatorzy ¿ycia sportowego na uczelni.
Nagrody stanowi¹ podsumowanie
ca³orocznej dzia³alnoœci, s¹ rezultatem
ciê¿kiej, solidnej i systematycznej pracy.
Wyró¿nionym serdecznie gratulujemy,
kadrze nauczycieli akademickich dziêkujemy za opiekê i w³o¿ony trud oraz zaanga¿owanie w pracê z m³odzie¿¹.

Nagrody Rektora otrzymali:
Samorz¹d Studencki (6 osób)
Bartman Piotr
Gêbarowski Damian
Ortyl Klaudia
R¿any Judyta
R¿any Mateusz
Szuba £ukasz
Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska (16 osób)
Basiaga Rafa³
Boryczko Krzysztof
Dobosz Dominika
Domarski Grzegorz
Kwolek Piotr
Leszczyñska Justyna
£uczyszyn Joanna

Mazur Piotr
Poniatowska Patrycja
Repel Andrzej
Rêbacz Wiktor
Szeremeta Edyta
Tenerowicz Mateusz
Tokarski Grzegorz
Tokarz Pawe³
Wilga Ewelina

Wydzia³ Budowy Maszyn
i Lotnictwa (22 osoby)
Biesok Mateusz
Buchowski Piotr
Czop Ryszard
Czubak Maksymilian
Cyran Szymon
Hubka Sylwia
Ko³odziejczyk Bart³omiej
£obodziñski Grzegorz
Matys Konrad
Morawski B³a¿ej
Pêkalski Artur
Ro¿niatowska-Lisak Justyna
Ró¿ycki Miros³aw
RzeŸnik Agnieszka
Siedlarz Andrzej
Szybicki Dariusz
Turoñ Witold
Tylski £ukasz
Uliasz Marek
Worek Ewelina
Wydrzyñski Dawid
Zwierzchowski Mariusz
Wydzia³ Chemiczny (29 osób)
Bogucka El¿bieta
Brzostowska Agata
Dusza Justyna
Ga³an Kamila
Grzegorzak Magdalena
Grzesik Ilona
Góra Ewelina
Janas Anna
Janik Edyta
Jurewicz Kinga
Konefa³ Rafa³
Koœcielny Tomasz
Kuszaj Anna
£abuda Marcin
Machowski Damian
Machowski Krzysztof
Mat³ok Magdalena
Nycz Joanna
Pi¹tek Aneta

Pieni¹¿ek Marcin
Porêba Rafa³
P³oszaj Ewelina
Sêk Iwona
Szmyd Anna
Œwider Anna
Trznadel Dorota
Wilk Klaudia
Wójcik Daria
Wójcik Katarzyna

Wydzia³ Elektrotechniki
i Informatyki (15 osób)
Bek Wiktor
Biega Pawe³
Cy³o Pawe³
Dereñ Marcin
Goclon Wojciech
Jemio³a Wojciech
Kaduk Piotr
Ko³odziej Tomasz
Marciniewicz Szymon
Mielcarek Kamil
Pajda Rafa³
Piêciak Piotr
Rajzer Klaudia
Rymut Bogus³aw
Skiba Grzegorz
Wydzia³ Matematyki
i Fizyki Stosowanej (3 osoby)
Jurek Katarzyna
Kida Agnieszka
R¿any Judyta
Wydzia³ Zarz¹dzania
i Marketingu (25 osób)
Banaœ Angelika
Baradziej Mariola
Dominiewska Ewelina
Gêbarowski Damian
Gêbuœ Grzegorz
Gurgul Paulina
Hammer Grzegorz
Iwaneczko Agnieszka
Jaszczyszyn Justyna
Kochanowicz Agnieszka
Kozio³ Anna
Makol¹dra Iwona
Michnal Krzysztof
Migda³ Anna
Olszowy Anna
Pasierb Grzegorz
Rydel Alicja
Rzym Magdalena
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Sabat Monika
Szafirowska Zofia
Tomczyk Marek
Wali³ko Emilia
Wojtyna Mariusz
WoŸniak Bart³omiej
Zaj¹c Joanna

Nagrody za osi¹gniêcia
sportowe (9 osób)
8 Czech Jacek - Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki

8 Chamerska Paulina - Wydzia³ Ma-

8 Suchorzepka Grzegorz - Wydzia³

tematyki i Fizyki Stosowanej
Fedak Kamil - Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
Hajduk Dominik - Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki
Lebryk Micha³ - Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
Oziemb³owski Micha³ - Wydzia³
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
8 Wanat Krzysztof - Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki
8 Zaprza³a Adam - Wydzia³ Budowy
Maszyn i Lotnictwa

8
8
8
8

Nagrodzona reprezentacja WCh z JM Rektorem i prodziekanem dr. J. Puszem.
Fot. M. Misiakiewicz

Studenci otrzymali tak¿e nagrody
za dzia³alnoœæ:
w Akademickim Radiu
i Telewizji "Centrum"
8 £uszcz Marek - Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
8 Ryka³a Mariusz - Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
8 Szafirowska Zofia - Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
w Studenckim Zespole Pieœni
i Tañca "Po³oniny"
8 Burza Tomasz - Wydzia³ Budowy
Maszyn i Lotnictwa
8 Dominiewski Leopold - Wydzia³
Chemiczny
8 Florczak Piotr - Wydzia³ Budowy
Maszyn i Lotnictwa
8 Zaj¹c Anna - Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
Leszek WoŸniak

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Konferencja

FLAWONOIDY I ICH ZASTOSOWANIE
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydzia³u Chemicznego
oraz Rzeszowski Oddzia³ Polskiego
Towarzystwa Chemicznego po raz kolejny by³y organizatorami VII Konferencji "Flawonoidy i ich zastosowanie",
która odby³a siê w dniach 29-30 maja
2008 r. w Podkarpackim Oœrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale k.
Rzeszowa.
Na konferencji zaprezentowano 28
prac w formie referatów i komunikatów, które obejmowa³y nastêpuj¹ce zagadnienia:

8 wystêpowanie,

wydzielanie i badania fizykochemicznych w³aœciwoœci
bioflawonoidów,
8 zastosowanie flawonoidów w lecznictwie (antyoksydanty, sk³adniki
ró¿nych preparatów leczniczych,
komponenty produktów spo¿ywczych),
8 synteza i fizykochemiczne w³aœciwoœci sulfonowych pochodnych
flawonoidów niewystêpuj¹cych
w przyrodzie,
8 zastosowanie zwi¹zków kompleksowych sulfonowych pochodnych flawonoidów z jonami metali.

Warto podkreœliæ, ¿e w konferencji
aktywnie uczestniczy³o wielu m³odych
pracowników naukowych i studentów,
którzy realizuj¹ prace magisterskie
i doktorskie, obejmuj¹ce zagadnienia
omawiane w referatach i komunikatach
na tej konferencji.
Wielu pracowników naukowych
uczestniczy³o równie¿ w poprzednich
konferencjach, organizowanych w latach 1996, 1998, 2000, 2002, 2004,
2006. Nale¿y z przyjemnoœci¹ stwierdziæ, ¿e szereg osób zajmuj¹cych siê
flawonoidami uzyska³o stopnie nauko-

,

,
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we doktora i doktora habilitowanego
oraz tytu³y naukowe profesora.
W konferencji wziêli udzia³ pracownicy naukowi z nastêpuj¹cych
oœrodków: Œl¹skiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Akademii Medycznej we Wroc³awiu,
Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wroc³awiu, Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechniki £ódzkiej i Politechniki Rzeszowskiej oraz z Instytutu Agrofizyki
PAN w Lublinie.

Uczestnicy konferencji.

Stanis³aw Kopacz

Fot. w³asna

Konferencja

TECHNIKA I TECHNOLOGIA
MONTA¯U MASZYN
W dniach 28-30 maja 2008 r. w Kalnicy k. Cisnej odby³a siê VI Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Technika i technologia monta¿u maszyn", organizowana w cyklu
4-letnim. G³ówni organizatorzy konferencji to: Wydzia³ Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej,
w którego imieniu ca³oœæ spraw organizacyjnych prowadzi³a Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji,
oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Centrum
Automatyzacji i Konstrukcji Maszyn
w Warszawie, natomiast wspó³organizatorzy to: Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznañskiej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Wojskowa Akademia Techniczna
w Warszawie, Akademia In¿ynierska
w Polsce, Uniwersytet Techniczny
w Koszycach, Moskiewski Uniwersytet Technologiczny STANKIN, £ucki
Uniwersytet Techniczny, Moskiewski
Instytut Lotniczy MAI, Uniwersytet
Techniczny "Politechnika Kijowska".
Wsparcia medialnego udzieli³a redakcja miesiêcznika "Przegl¹d Mechaniczny" oraz kwartalnika "Technologia
i Automatyzacja Monta¿u".

W konferencji wziê³o udzia³ kilkudziesiêciu pracowników naukowych
z uczelni i instytutów przemys³owych
Polski (m.in. prof. J. Godzimirski, prof.
J. Jezierski, prof. P. £ebkowski, prof.
J. Stamirowski, prof. A. Streubel, prof.
K. Tubielewicz i prof. J. ¯urek), Rosji
(m.in. prof. J. Komarow, prof. V. Nikolajev, prof. Timiriazew), Ukrainy (m.in.

prof. V. Kirilovich, prof. A. Volczenko)
i S³owacji (prof. M. Hajduk).
Do Komitetu Organizacyjnego
przys³ano 64 referaty, z czego do prezentacji na konferencji przyjêto 58 referatów. Zosta³y one opublikowane
w kwartalniku "Technologia i Automatyzacja Monta¿u", nr 2/2008 (16 referatów) oraz w Zeszycie Naukowym

Uczestnicy konferencji na wycieczce w Skansenie w Sanoku.
Fot. w³asna
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Politechniki Rzeszowskiej, nr 251, Mechanika, z. 72 (42 referaty). Siedem referatów skierowano do druku w "Przegl¹dzie Mechanicznym".
Celem konferencji, podobnie jak poprzednich na ten temat, by³o przedstawienie i omówienie szczególnie wa¿nych problemów zwi¹zanych z rozwojem teorii procesów i systemów monta¿owych oraz przyk³adów ich praktycznego wykorzystania.
W trakcie kolejnych sesji konferencji omówiono nastêpuj¹ce wa¿niejsze
zagadnienia:
8 problemy modelowania obiektów
i systemów monta¿owych,
8 problemy wyboru sekwencji monta¿owych i demonta¿owych,

8 problemy

zapewnienia technologicznoœci konstrukcji do monta¿u,
8 problemy technologii i optymalizacji
ró¿nych po³¹czeñ monta¿owych,
8 problemy planowania i harmonogramowania prac monta¿owych,
8 problemy zapewnienia jakoœci
w procesach monta¿owych,
8 problemy diagnozowania i nadzorowania stanu uk³adów monta¿owych
i obiektów monta¿owych,
8 problemy automatyzowania operacji
monta¿owych, przedmonta¿owych
i pomonta¿owych,
8 problemy doskonalenia efektywnoœci oraz form organizacyjnych monta¿u,

8 problemy

racjonalnego eksploatowania obiektów i systemów monta¿owych.
Uczestnicy konferencji w przerwach miêdzy obradami mieli mo¿liwoœæ podziwiania bieszczadzkich
krajobrazów. Dla uczestników zosta³a
równie¿ zorganizowana wycieczka do
Skansenu w Sanoku.
Wiêkszoœæ uczestników wyrazi³a
chêæ uczestnictwa w kolejnych imprezach poœwiêconych problemom monta¿u maszyn, podkreœlaj¹c rangê i potrzebê organizowania tego rodzaju konferencji.
Dorota Stadnicka
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Katedra Marketingu
inicjatorem kolejnego spotkania ekonomistów
Procesy integracyjne, których od
wielu lat jesteœmy œwiadkami, dotycz¹
wszystkich obszarów wspó³czesnego
¿ycia. Najsilniejsze oddzia³ywanie tych
zjawisk mo¿na zaobserwowaæ w sferze
aktywnoœci gospodarczej oraz w ¿yciu
spo³ecznym i politycznym. Wspó³czesna integracja jest naturalnym wynikiem
szybkiego rozwoju spo³eczno-ekonomicznego oraz technologicznego, który
sta³ siê immanentn¹ cech¹ œwiatowej
gospodarki. Ocena zachodz¹cych przeobra¿eñ nie jest jednak ³atwa z uwagi na
ich z³o¿onoœæ oraz kompleksowoœæ.
Z tego wzglêdu pracownicy Katedry
Marketingu naszej uczelni przygotowali konferencjê naukow¹ poœwiêcon¹
procesom integracyjnym, wystêpuj¹cym w otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. Konferencja odby³a siê w dniach
2-4 czerwca br. pod has³em "Zmiany
gospodarcze, spo³eczne i polityczne
w integruj¹cej siê Europie". Na miejsce
obrad wybrano Rzeszów oraz Solinê.
Tegoroczna konferencja by³a ju¿
czwartym spotkaniem ludzi nauki oraz
lokalnych œrodowisk biznesowych
utrzymanym w nurcie integracji i globalizacji, gdy¿ Katedra Marketingu or-

ganizuje swoje konferencje w cyklu
2-letnim od siedmiu lat. Poprzednie
wydarzenia odby³y siê pod has³ami:
"Globalizacja i regionalizacja gospodarki w Europie Œrodkowo-Wschodniej na pocz¹tku XXI wieku" (2001 r.),
"Wspó³czesne procesy integracyjne
w wymiarze spo³eczno-ekonomicznym" (2003 r.), "Przemiany rynkowe
w procesie integracji europejskiej"
(2006 r.).
Wraz z kolejnymi edycjami zwiêksza siê liczba uczestników konferencji,
co potwierdza potrzebê organizowania
takiego przedsiêwziêcia. W tym roku
mury Politechniki Rzeszowskiej odwiedzi³o ponad 60 osób, bêd¹cych
przedstawicielami 28 wy¿szych uczelni z kraju i zagranicy (Ukrainy oraz
Wielkiej Brytanii). Wœród uczestników
spotkania znalaz³o siê liczne grono profesorskie.
Obrady rozpoczê³y siê sesj¹ plenarn¹ w budynku "P" Politechniki Rzeszowskiej. Oprócz goœci przyby³ych
z ca³ej Polski obecni byli przedstawiciele w³adz naszej uczelni - JM Rektor
prof. Andrzej Sobkowiak oraz prorektor ds. nauczania prof. Leszek WoŸ-

niak. W otwarciu konferencji uczestniczy³ równie¿ dziekan WZiM prof. Kazimierz Rajchel.
Po uroczystym otwarciu konferencji
rozpoczê³a siê czêœæ merytoryczna.
W ramach sesji plenarnej, w której brali
udzia³ tak¿e studenci naszej uczelni,
wyg³oszone zosta³y nastêpuj¹ce referaty:
o "Wspó³czesne procesy integracyjne
w wymiarze regionalnym" - prof. dr
hab. in¿. Jan Adamczyk (Politechnika Rzeszowska),
o "Zmiany gospodarcze w UE po poszerzeniu o kraje Europy Œrodkowej
i Wschodniej i ich uwarunkowania"
- prof. dr hab. Katarzyna ¯ukrowska
(Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie),
o "Kierunki rozwoju marketingu na
wspó³czesnym rynku" - prof. dr hab.
Krystyna Mazurek-£opaciñska
(Uniwersytet Ekonomiczny we
Wroc³awiu),
o "Stabilnoœæ systemu bankowego
w integruj¹cej siê Europie" - prof. dr
hab. Ma³gorzata Zaleska (Szko³a
G³ówna Handlowa w Warszawie,
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prezes Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego),
o "Innowacje procesowe a rozwój
zrównowa¿ony w gospodarce globalnej" - prof. dr hab. Miros³aw
W³odarczyk (Spo³eczna Wy¿sza
Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania w £odzi),
o "Gospodarka europejska w XXI
wieku - wybory strategiczne, szanse
i zagro¿enia w rozwoju" - prof. dr
hab. Stanis³aw M. Szukalski (Uniwersytet £ódzki).
Po wys³uchaniu referatów inauguracyjnych uczestnicy konferencji udali
siê do Wojskowego Zespo³u Wypoczynkowego "Jawor" w Solinie, gdzie
przez kolejne dwa dni toczy³y siê obrady. Z³o¿y³y siê na nie prezentacje referatów oraz liczne dyskusje. Wœród
wyst¹pieñ znalaz³y siê m.in.:
o "Konwergencja realna i nominalna
a wst¹pienie Polski do strefy euro" prof. dr hab. Jerzy Nowakowski
(Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie),
o "Dostêp do informacji o rynku pracy
krajów Europy œrodkowo-wschodniej w Unii Europejskiej" - prof. dr
hab. Andrzej R¹czaszek (Akademia
Ekonomiczna w Katowicach),
o "Koncepcja synergizmu w zarz¹dzaniu strategicznym" - prof. dr hab.
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¯anna Pop³awska (Uniwersytet Narodowy "Politechnika Lwowska"),
o "Wp³yw globalizacji na zarz¹dzanie
wiedz¹"- prof. dr hab. Jerzy Bogdanienko, dr Marcin Kuzel (Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu),
o "Ewolucja procesów na rynku politycznym jako konsekwencja integracji europejskiej" - prof. dr hab.
Krystyna Œliwiñska, dr Micha³ Jaœniok (Akademia Ekonomiczna
w Katowicach).
W ostatnim dniu konferencji odby³a
siê dyskusja panelowa z udzia³em
wszystkich zaproszonych osób. Jej moderatorem by³ prof. dr hab. Oleksandr
Gugnin z Katedry Marketingu.
Efektem ka¿dej konferencji organizowanej przez Katedrê Marketingu s¹
nie tylko liczne wnioski wyp³ywaj¹ce
z toczonych dyskusji, ale równie¿
znacz¹ce publikacje. W tym roku wydano dwa tomy recenzowanych zeszytów naukowych, w których znalaz³o siê
ponad sto artyku³ów nades³anych przez
przedstawicieli 38 uczelni. Opracowania te, ze wzglêdu na swój wysoki poziom merytoryczny oraz edytorski,
zyska³y du¿e uznanie autorów artyku³ów oraz zaproszonych goœci.
W opinii uczestników konferencja
nt. "Zmiany gospodarcze, spo³eczne
i polityczne w integruj¹cej siê Europie"
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Znak graficzny Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zmiany gospodarcze, spo³ecznie i polityczne w integruj¹cej siê Europie".

przyczyni³a siê do zintegrowania
przedstawicieli kilkudziesiêciu oœrodków akademickich. Sprzyja³ temu widok malowniczych bieszczadzkich
krajobrazów rozci¹gaj¹cy siê z WZW
"Jawor" oraz atrakcyjny program pobytu w Solinie (m.in. rejs po Zalewie
Soliñskim). Pozytywne odczucia zaproszonych goœci wskazuj¹, ¿e za dwa
lata, podczas kolejnej edycji konferencji, do Rzeszowa przyjedzie jeszcze
wiêcej naukowców z kraju i zagranicy.
Marcin Gêbarowski

INFRAEKO' 2008

Wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej otworzy³o nowe Ÿród³a finansowania wielu dziedzin gospodarki
narodowej. Jedna z najwiêkszych puli
w ramach przyznanych funduszy unijnych bêdzie wykorzystana w sferze
rozwoju infrastruktury, zw³aszcza dotycz¹cej gospodarki wodno-œciekowej.
Ta korzystna sytuacja sprzyja unowoczeœnieniu infrastruktury komunalnej
w terenach zurbanizowanych, przy uwzglêdnieniu zasad zrównowa¿onego
rozwoju.
Takim w³aœnie zagadnieniom by³a
poœwiêcona I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna objêta patro-

natem Komitetu In¿ynierii Œrodowiska
Polskiej Akademii Nauk nt. "Infrastruktura komunalna a rozwój zrównowa¿ony terenów zurbanizowanych INFRAEKO 2008", która odby³a siê
w dniach 26-27 czerwca 2008 r. Na
miejsce konferencji wybrano jeden
z najwiêkszych i uroczo po³o¿onych
kompleksów golfowo-rekreacyjnych
w Europie Krakow Valley Golf & Country Club w Paczó³towicach k. Krzeszowic.
Organizatorem konferencji by³a
nowo utworzona Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju Politechniki Rzeszowskiej. Wspó³organizatorami

i g³ównymi sponsorami tej konferencji by³y firmy: Polyteam Sp. z o.o.
i BEWA Systemy Oczyszczania Œcieków Piotr Bia³kowski.
Prof. dr hab. in¿. Józef Dziopak przewodnicz¹cy Komitetów Organizacyjnego i Naukowego - otwieraj¹c obrady, wprowadzi³ uczestników do
g³ównego tematu spotkania, rozpoczynaj¹c od podania udzia³u œrodków
finansowych na poszczególnych etapach realizacji inwestycji dotycz¹cej
infrastruktury komunalnej. Okazuje
siê, ¿e œrednio od 0,5% œrodków finansowych w Polsce do prawie 2%
w Niemczech przeznacza siê na plano-
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wanie i projektowanie, nieca³e 18%
wydaje siê na budowê, natomiast a¿
80% stanowi¹ koszty zwi¹zane z eksploatacj¹ zrealizowanej inwestycji.
Taki podzia³ œrodków dobitnie wskazuje na op³acalnoœæ doboru w³aœciwej metodologii projektowania inwestycji
oraz stosowania wysokiej jakoœci materia³ów, a tak¿e sprawdzonych technologii budowy, które zapewniaj¹ d³ug¹
i bezawaryjn¹ ich eksploatacjê.
S³owa powitalne do uczestników
wyg³osili: prodziekan WBiIŒ PRz dr
hab. in¿. Jan Górski, prof. PRz, prof.
zw. dr hab. in¿. Andrzej Królikowski
z Politechniki Bia³ostockiej - przewodnicz¹cy PZITS, prof. zw. dr hab. in¿.
Cezary Madryas z Politechniki Wroc³awskiej - wiceprzewodnicz¹cy Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN,
a tak¿e g³ówni sponsorzy konferencji:
Piotr Igor Hlebik - prezes Zarz¹du firmy Polyteam i Piotr Bia³kowski w³aœciciel firmy BEWA.
W spotkaniu wziê³o udzia³ prawie
100 uczestników zajmuj¹cych siê badaniem, projektowaniem, budow¹ i eksploatacj¹ infrastruktury komunalnej.
Poniewa¿ wœród nich by³o 12 specjalistów z Niemiec, spotkanie sta³o siê interesuj¹cym forum polsko-niemieckim, podczas którego uczestnicy brali
aktywny udzia³ w dyskusji na tematy
techniczne, prawne, realizacyjne i materia³owe.
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Otwarcie konferencji przez prof. J. Dziopaka.
Fot. w³asna

Podczas 5. sesji uczestnicy spotkania mieli mo¿noœæ wys³uchania interesuj¹cych wyst¹pieñ naukowców z 12
uczelni krajowych i 3 instytutów z Niemiec oraz prezentacji przedstawicieli
wielu firm z Polski, Niemiec, Francji
i Czech, takich jak: Polyteam, BEWA,
Fraenkische, bgu-Umweltschutzanlagen, HEBO Pompy i Systemy Pompowe, Maincor, Bauku, OKO-tech oraz
Marley. Uczestnicy mogli siê tak¿e
spotkaæ z przedstawicielami tych firm

W gronie uczestników m.in. przedstawiciele niemieckiej firmy Fraenkische.
Fot. w³asna

na stoiskach w pobli¿u sali obrad, z czego chêtnie korzystali.
Przyk³ady niemieckie dowodz¹, jak
profesjonalnie sformu³owane akty
prawne (wytyczne) i przejrzyœcie podana metodologia projektowania oraz odpowiednie techniki budowy i zapewnienie jakoœciowego odbioru inwestycji sprzyjaj¹ w³aœciwej realizacji inwestycji od stadium planowania,
poprzez projektowanie, budowê i oddanie ich do eksploatacji.
Nale¿y zaznaczyæ szczególn¹ rolê
jaka przypad³a dipl.-ing. Jackowi Nalaskowskiemu, który bêd¹c t³umaczem
wybranych referatów autorów z Niemiec, potrafi³ perfekcyjnie uwypukliæ
stronê merytoryczn¹ omawianych zagadnieñ oraz wykazaæ ró¿nice i wskazaæ drogê, jak¹ mamy jeszcze w Polsce
do pokonania, aby sprawnie i poprawnie technicznie tworzyæ infrastrukturê
komunaln¹ bez negatywnego oddzia³ywania na œrodowisko.
Wszystkie poruszane tematy, ich
ró¿norodnoœæ i zakres, a zw³aszcza poziom merytoryczny publikowanych referatów by³y potwierdzeniem rangi
i z³o¿onoœci problematyki podjêtej
podczas konferencji. Wynika to zarówno z wypowiedzi uczestników konferencji, zaprezentowanych referatów,
jak i dyskusji podejmowanych w trakcie i po zakoñczeniu obrad.
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Pierwszy dzieñ konferencji zamkniêto uroczyst¹ kolacj¹ i tañcami do
"bia³ego rana" w rytm niezapomnianych przebojów. Niesamowitych wra¿eñ dostarczy³a uczestnikom gra na
tr¹bce profesora Jana Górskiego, za
któr¹ otrzyma³ owacje na stoj¹co. Niespodziank¹ i du¿ym zaskoczeniem dla
uczestników by³a prezentacja win
po³¹czona z ich degustacj¹ oraz ma³ym
upominkiem w postaci butelki wytrawnego trunku, wrêczanej przez organizatorów w oryginalnej skrzynce. Wieczór
umili³ równie¿ pokaz tañca towarzyskiego przygotowany przez zawodowe
pary z Krakowskiego Zespo³u Tanecznego, zakoñczony wspólnym tañcem.
Na koniec w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego kierujemy
szczególne podziêkowania do autorów
referatów naukowych i promocyjnych
oraz firm zaanga¿owanych w przygotowanie i sponsorowanie konferencji.
Bior¹c pod uwagê du¿y oddŸwiêk wielu uczestników tu¿ po zakoñczeniu tej
konferencji i równie du¿e zainteresowanie poruszan¹ tematyk¹ przez spe-
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Wystawa elementów infrastruktury technicznej.
Fot. w³asna

cjalistów reprezentuj¹cych ró¿ne dziedziny dzia³alnoœci in¿ynierskiej i naukowej, zdecydowano siê na cykliczn¹ organizacjê konferencji INFRAEKO. W zwi¹zku z tym informujemy,

¿e kolejna jej edycja odbêdzie siê ju¿ za
rok w urokliwym Zamku Królewskim
w Niepo³omicach k. Krakowa w dniach
3-5 czerwca 2009 r., na któr¹ serdecznie zapraszamy.
Agnieszka Stec

Specjalistyczne seminaria
z udzia³em naszych pracowników
12 czerwca br. w Krakowie odby³o siê, zorganizowane przez firmê
StatSoft Polska, seminarium pt. "R&D - badania
innowacyjne z wykorzystaniem analizy danych".
Seminarium to by³o poœwiêcone zastosowaniu
analizy danych w badaniach innowacyjnych
i przeznaczone dla osób
zajmuj¹cych siê planowaniem i realizacj¹ badañ oraz eksperymentów, a tak¿e dla tych, którzy na co dzieñ wykorzystuj¹ analizê danych do
opracowywania danych
badawczych.

Referat wyg³asza dr in¿. Janusz Konkol.
Fot. w³asna

G³ównym za³o¿eniem wyst¹pieñ
by³o przekazanie wiedzy dotycz¹cej
praktycznego zastosowania analizy danych w dzia³ach badawczo-rozwojowych. Zaprezentowane zosta³y przyk³ady rzeczywistych zastosowañ, dotycz¹cych m.in.:
o planowania doœwiadczeñ w przemyœle farmaceutycznym,
o diagnostyki z³o¿onych procesów
technologicznych (polimeryzacja,
tak¿e zastosowanie w przemyœle
pó³przewodnikowym, spo¿ywczym),
o optymalizacji procesu z wykorzystaniem planowania doœwiadczeñ,
o walidacji metod pomiarowych (zastosowanie statystyki w laboratorium),
o diagnostyki maszyn,
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ulepszenia procesu z wykorzystaniem redukcji wymiarów.
Swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem
z zakresu stosowania analizy danych
w badaniach podzielili siê praktycy
i specjaliœci. Wœród wyk³adowców byli
pracownicy m.in.: PLIVY Kraków,
Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Marynarki Wojennej, StatSoft Polska, jak równie¿ Politechniki Rzeszowskiej. Nasz¹ uczelniê reprezentowa³ dr in¿. Janusz Konkol z Wydzia³u
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Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska,
laureat I nagrody za najlepsz¹ pracê
doktorsk¹ w 2006 r. nt. zastosowania
narzêdzi do statystycznej analizy danych programu STATISTICA. Wyg³osi³ on referat wprowadzaj¹cy do zagadnieñ planowania doœwiadczeñ, pt.
"Wprowadzenie do praktycznego planowania eksperymentu". Celem jego
wyst¹pienia by³o przybli¿enie teorii
planowania eksperymentu w badaniach
technicznych. Na wybranym przyk³a-

dzie badañ betonów, wykorzystuj¹c
teoriê eksperymentu i program STATISTICA, przedstawi³ znaczenie zastosowania tego rodzaju podejœcia do programowania badañ, jego zalety,
ograniczenia oraz mo¿liwoœci aplikacyjne.
Zaproszenie naszych pracowników
na tego rodzaju seminaria jest bez
w¹tpienia nobilitacj¹, jak równie¿ promocj¹ Politechniki Rzeszowskiej.
Jadwiga Kaleta

"WODA 2008"

WATER SUPPLY AND WATER QUALITY
XX Krajowa, VIII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
pt. "Zaopatrzenie w wodê, jakoœæ i ochrona wód" odby³a siê tym razem
w GnieŸnie - pierwszej stolicy Polski,
prastarym grodzie Wielkopolskim i kolebce pañstwa polskiego, w dniach
15-18 czerwca br. Korzenie konferencji

siêgaj¹ 1965 r., a od 1994 r. konferencje te maj¹ charakter miêdzynarodowy.
Przez minione 43 lata zaprezentowano ponad 2800 referatów (ok. 4100
autorów), a wiele z nich opublikowano
w renomowanych czasopismach naukowo-technicznych krajowych i zagranicznych. Drukiem, w formie

Pracownicy Politechniki Rzeszowskiej uczestnicz¹cy w konferencji.
Fot. w³asna

ksi¹¿ki, wydano materia³y konferencyjne (od 1994 r. w jêzyku polskim i angielskim) w liczbie ponad 23000 stron.
W dotychczasowych 19 konferencjach
wziê³o udzia³ ok. 8800 uczestników
z 80 krajów.
Konferencje utrzymywane s¹ na
wysokim poziomie merytorycznym
i organizacyjnym, o czym œwiadcz¹
opinie ich uczestników oraz czytelników materia³ów konferencyjnych.
Inicjatorzy i g³ówni organizatorzy
tegorocznej konferencji to: Oddzia³
Wielkopolskiego PZiTS, Instytut In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Poznañskiej oraz Canadian Society for Civil
Engineering. Patronat naukowy nad
konferencj¹ obj¹³ Komitet In¿ynierii
Œrodowiska PAN z przewodnicz¹cym
prof. Lucjanem Paw³owskim.
Autorami publikacji zamieszczonych w dwutomowych materia³ach
obecnej konferencji s¹ przedstawiciele
nauki z krajowych i zagranicznych
uczelni, a tak¿e z instytutów badawczych, przedsiêbiorstw wodoci¹gowych i firm badawczo-wdro¿eniowych.
Referat plenarny pt. "Stan obecny
i perspektywy rozwoju nauki o ryzyku
w zaopatrzeniu w wodê" wyg³osi³ prof.
dr hab. in¿. Janusz Rak. W konferencji
czynnie uczestniczy³y: dr in¿. Jadwiga
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Kaleta, dr in¿. Dorota Papciak, dr in¿.
Alicja Puszkarewicz i dr in¿. Barbara
Tchórzewska-Cieœlak.
Przygotowane na konferencjê publikacje wskazuj¹ na nowe problemy badawcze zaopatrzenia w wodê i jakoœci
wód, zwi¹zane z kompleksowym systemem œrodowiska wodnego i jego
ochron¹, ze z³o¿onoœci¹ organizacji
przestrzennej ¿ycia spo³eczno-gospodarczego i jego poziomem sanitarno-hi-

gienicznym. Przedstawiaj¹ bie¿¹ce wyniki badañ naukowych, nowoczesne
wdro¿enia do praktyki in¿ynierskiej,
poczynaj¹c od projektowania, przez budowê, do eksploatacji w³¹cznie.
Wymiana pogl¹dów i bardzo o¿ywione, mniej oficjalne, dyskusje odbywa³y siê w trakcie uroczystej kolacji
w hotelu "Pietrak" w Trzemesznie.
W ostatnim dniu konferencji zorganizowano wycieczkê techniczn¹ do wo-
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doci¹gów we Wrzeœni. Uczestnicy konferencji zwiedzili równie¿ Katedrê
GnieŸnieñsk¹ oraz wys³uchali koncertu
organowego. Wspólne obrady, wymiana pogl¹dów i uczestnictwo w dyskusjach spowodowa³y, ¿e konferencja
sta³a siê niezapomnian¹ przygod¹ zawodow¹ oraz pozostawi³a wspomnienia zachêcaj¹ce do uczestnictwa w nastêpnych jej edycjach.
Jadwiga Kaleta

"Nauka dla rozwoju"
Fundacja Partners Polska serdecznie zaprasza do ubiegania siê
o dotacje w ramach konkursu "Nauka dla rozwoju". Konkurs ma za zadanie umo¿liwiæ polskim naukowcom - doktorantom i m³odym doktorom - udzia³ w zagranicznych konferencjach, kongresach i sympozjach
naukowych dotycz¹cych miêdzynarodowej wspó³pracy rozwojowej,
które odbêd¹ siê do koñca 2008 r.
Œrodki na dofinansowanie pochodz¹
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Polska otrzyma³a znacz¹c¹ pomoc
z zagranicy po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej oraz po rozpoczêciu prze-

mian roku 1989. Pomoc ta przyczyni³a
siê do powodzenia zapocz¹tkowanych
w 1989 r. przekszta³ceñ ustrojowych
oraz reform spo³ecznych i gospodarczych.
Od kilku lat nasz kraj jest nie tylko
biorc¹, ale tak¿e i dawc¹ pomocy zagranicznej. W skali œwiata jesteœmy krajem
wysoko rozwiniêtym. Zgodnie ze
wskaŸnikiem rozwoju spo³ecznego
(Human Development Index - HDI),
opracowywanym corocznie przez Program Narodów Zjednoczonych ds.
Rozwoju (UNDP), Polska zajmowa³a
w 2005 r. 36. miejsce na 177 badanych
pañstw œwiata. Jesteœmy cz³onkiem
ONZ i przyjêliœmy na siebie zadanie
przyczynienia siê do realizacji Milenij-

Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹ informuje
Dnia 24 lipca 2008 r. w Programie "Pomys³y" og³oszony zosta³ drugi konkurs dla pocz¹tkuj¹cych naukowców: 3-8 lat po doktoracie (ERC Starting
Grants).
Og³oszenie o konkursie oraz dokumenty aplikacyjne znajduj¹ siê na stronie
http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html, link "Find calls for this
activity".
Wnioski nale¿y sk³adaæ elektronicznie w jednym z trzech terminów:
= 29.10.2008 r. dla nauk fizycznych i in¿ynierskich,
= 19.11.2008 r. dla nauk spo³ecznych i humanistycznych,
= 10.12.2008 r. dla nauk biologicznych i medycznych.
Urszula Kluska

nych Celów Rozwoju. W 1996 roku
wst¹piliœmy do Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
organizacji nazywanej czêsto "klubem
bogatych" i "klubem donatorów".
W 2004 roku staliœmy siê cz³onkiem
Unii Europejskiej - instytucji przekazuj¹cej corocznie ponad po³owê pomocy rozwojowej dla krajów rozwijaj¹cych siê. Cz³onkostwo w tych instytucjach zobowi¹zuje do dzielenia siê z innymi, bardziej potrzebuj¹cymi krajami
i spo³eczeñstwami.
Nadrzêdnym celem Konkursu jest
zwiêkszenie zaanga¿owania naukowców w dzia³ania miêdzynarodowej pomocy rozwojowej poprzez wsparcie jej
efektywnoœci ekspertyzami i pracami
teoretycznymi, które stan¹ siê zapleczem projektów planowanych lub
wdra¿anych przez organizacje pozarz¹dowe i samorz¹dy lokalne.
W Konkursie mo¿e wzi¹æ udzia³
ka¿dy doktorant (lub osoba posiadaj¹ca
tytu³ doktora nie d³u¿ej ni¿ 5 lat), który
do 30 wrzeœnia 2008 r. nadeœle pe³ny
zestaw dokumentów, w tym:
u wype³niony formularz aplikacyjny;
u Curriculum Vitae (CV);
u zgodê instytucji zatrudniaj¹cej wnioskodawcê na jego udzia³ w danym
wydarzeniu i potwierdzenie przyjêcia swojej kandydatury jako prelegenta wraz z tekstem planowanego
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wyst¹pienia (konspekt o objêtoœci
5400 znaków).
Dotacja mo¿e wynieœæ od 2000 do
4500 PLN, przy czym œrednia przewidywana wysokoœæ dotacji to 3000 PLN.

W wyj¹tkowych sytuacjach Komisja
mo¿e przyznaæ dotacjê innej wysokoœci. Przewiduje siê przyznanie 16 dotacji. Ca³oœæ kwoty przeznaczonej na
dotacje w Konkursie wynosi 48000

PLN. Dokumenty s¹ dostêpne na
stronie www.promocjanauki.pl.
Szefowa Programów
Miêdzynarodowych
- Fundacja Partners Polska
dr Ilona I³owiecka-Tañska

Prace Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej
Na pocz¹tku lipca br. ukaza³a siê publikacja poœwiêcona "I Konferencji
Doktorantów Politechniki Rzeszow-

skiej". G³ównym celem prezentowanej
publikacji by³o zapoznanie siê z tematami realizowanymi w ramach prac

Ok³adka publikacji.

Od 1999 roku pracownicy Katedry
Fizyki PRz, pod auspicjami Polskiego
Towarzystwa Fizycznego (Oddzia³y
w Lublinie i Rzeszowie), organizuj¹
doœwiadczenia pokazowe z fizyki dla
uczniów szkó³ regionu podkarpackiego, kandydatów na studia i studentów.
Atrakcyjna forma pokazów sprawia, ¿e
m³odzie¿ chêtnie w nich uczestniczy.
Ocenia siê, ¿e w ci¹gu ubieg³ego dziesiêciolecia pokazy obejrza³o ok. 30 000
osób. Tê liczbê mo¿na uznaæ za miarê
sukcesu tych pokazów.

doktorskich. Prezentowane wydawnictwo jest zbiorem 23 referatów autorstwa doktorantów Wydzia³u Chemicznego oraz Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Dziœ badania naukowe s¹ ukierunkowane na zagadnienia interdyscyplinarne. Dlatego te¿ pojawi³a siê inicjatywa maj¹ca na celu umo¿liwienie autorom prac oraz czytelnikom rozpatrywanie zagadnieñ z ró¿nej perspektywy.
Dziêki temu zaistnia³a szansa budowy
platformy wymiany pogl¹dów. Mamy
nadziejê, ¿e zorganizowana konferencja, jak i prezentowana publikacja
wpisz¹ siê na sta³e w kalendarz naukowy naszej uczelni.
Korzystaj¹c z okazji, pragnê serdecznie podziêkowaæ recenzentom,
kierownikom Studiów Doktoranckich,
Oficynie Wydawniczej Politechniki
Rzeszowskiej, organizatorom oraz
wszystkim autorom.
Jacek S. Tutak

Tegoroczne jubileuszowe - dziesi¹te ju¿ "Pokazy z Fizyki" odby³y siê
w dniach 28-30 maja 2008 r. w sali S-1
Zespo³u Sal Wyk³adowych PRz. Tematyka pokazów obejmowa³a akustykê,
pró¿niê, pr¹d elektryczny i optykê. Dr
Zdzis³aw W. Zarêbski (z Instytutu Fizyki UMCS) przedstawi³ zjawiska
akustyczne. Zosta³y przez niego omówione rodzaje Ÿróde³ dŸwiêku, sposoby
jego wytwarzania, warunki recepcji
dŸwiêku przez ludzi i zjawisko propagacji fal akustycznych. Zosta³y te¿

przedstawione zjawiska rezonansu,
dudnieñ, dyfrakcji i interferencji, a tak¿e zjawisko Dopplera. Uczestnicy pokazów przekonali siê, ¿e w³aœciwie
ka¿dy przedmiot mo¿e zostaæ zmieniony w instrument muzyczny - okaza³o
siê, ¿e "gitarê" mo¿na zrobiæ z czêœci
krzes³a s³u¿¹cej do siedzenia, a popularn¹ melodiê "Wlaz³ kotek na p³otek"
mo¿na odegraæ na jednej tylko piszcza³ce organowej opuszczanej i podnoszonej wewn¹trz s³oja nape³nionego
wod¹.

,

,
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Dziewczyny z "Po³onin" zaœpiewa³y piosenkê, której s³owa napisa³ dr
W. Zarêbski. Mo¿na wiêc uznaæ, ¿e
podczas X Pokazów narodzi³ siê ich
hymn.
Pokazy pozwalaj¹ powi¹zaæ znane
z podrêczników prawa fizyki ze zjawiskami zachodz¹cymi w otaczaj¹cym
nas œwiecie i uœwiadomiæ sobie, ¿e to
Natura "dyktuje" prawa, a w wyniku
badañ jedynie opisujemy je za pomoc¹
regu³ i formu³ matematycznych. S¹dz¹c
z reakcji widzów mo¿na uznaæ, ¿e pokazy udowadniaj¹, ¿e fizyka jest ciekawa, chocia¿ nie zawsze ³atwa.
Kolejny temat - pró¿niê, przedstawi³
dr Tadeusz Jasiñski z Katedry Fizyki
PRz. Z ¿yw¹ reakcj¹ widzów spotka³y
siê doœwiadczenia z pozornie pust¹
(p³ask¹) rêkawic¹, która po odpompowaniu powietrza z klosza bardzo
"spuch³a". Baloniki nape³nione powietrzem po w³o¿eniu do naczynia wype³nionego ciek³ym azotem wyda³y siê
puste - po prostu powietrze w nich zamkniête skropli³o siê. Aplauz publicznoœci wzbudzi³y g³oœne i widowiskowe
wystrza³y korka gumowego, którym
zosta³a zamkniêta rurka z ciek³ym azotem. Po podgrzaniu azotu do tempera-
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Dr W. Zarêbski gra na piszcza³ce organowej.

tury otoczenia wypchn¹³ je gazowy
azot. Na zakoñczenie tej grupy doœwiadczeñ m³odzie¿ rozci¹ga³a pó³kule
magdeburskie. W tym XVII-wiecznym
eksperymencie po zetkniêciu dwóch
roz³¹cznych pó³kul i usuniêciu powietrza z ich wnêtrza nawet dziesiêciu osobom nie uda³o siê ich
rozerwaæ.
Prof. dr hab. Karol Krop wraz z mgr.
Marcinem Kowalikiem i panem Emilem Pêkal¹ (Katedra
Fizyki PRz) przedstawili zjawiska rozchodzenia siê œwiat³a
w oœrodkach anizotropowych, interferencjê œwiat³a spolaryzowanego liniowo
i skrêcenie p³aszczyzny polaryzacji w oœrodkach aktywnych
optycznie.
Jak zawsze, du¿e
wra¿enie na obserwatorach zrobi³o zjawisko nadprzewodnictwa wysokotemUczestnicy pokazów próbuj¹ rozerwaæ pó³kule magdebur- peraturowego. Zeskie.
spó³ prof. K. Kropa
Fot. M. Kowalik zademonstrowa³ mo-

Fot. M. Misiakiewicz

del MAGLEV-u (akronim od magnetic
levitation vehicle). Lewituj¹cy "pojazd
samochodowy" porusza³ siê bez tarcia
na poduszce magnetycznej.
Interesuj¹c¹ czêœci¹ pokazów z optyki by³y zdjêcia uczestników otrzymane za pomoc¹ kamery termowizyjnej
(zakupione w ramach projektu ZPORR
wspó³finansowanego przez UE - Unowoczeœnienie kszta³cenia kadr technicznych dla Doliny Lotniczej).
Czwart¹ czêœæ pokazów poœwiêcon¹ pr¹dowi elektrycznemu poprowadzi³ mgr Krzysztof Kiszczak z Instytutu
Fizyki UMCS, m.in. przedstawi³ on zaskakuj¹ce zjawisko jonizacji atomów
spowodowane przez p³omieñ zwyk³ej
œwiecy. Wywo³anemu t¹ drog¹ wy³adowaniu iskrowemu, oprócz silnego
b³ysku, towarzyszy³ potê¿ny huk. Siln¹
reakcjê widzów powodowa³o zjawisko
wy³adowania ³ukowego i jarzeniowego.
Wy³adowanie ³ukowe zosta³o jednoczeœnie wykorzystane do pokazania
barw œwiat³a emitowanego przez wzbudzone atomy ró¿nych pierwiastków.
Widzowie mogli zobaczyæ, ¿e w œwietle emitowanym przez atomy sodu dominuje barwa ¿ó³ta, a strontu - czerwona.
Uczestnicy pokazów zapoznali siê
z innym bardzo ciekawym zjawiskiem -
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ruchem na³adowanych cz¹stek
w skrzy¿owanym polu elektrycznym
i magnetycznym. W takim przypadku
na cz¹stki dzia³a si³a Lorentza. Jest ona
prostopad³a do wektorów prêdkoœci
cz¹stek i wektora indukcji magnetycznej. Dzia³anie si³y Lorentza zosta³o pokazane w skali makro na przyk³adzie
elektrolizy w polu magnetycznym prostopad³ym do powierzchni elektrolitu (za pomoc¹ kamery i wideoprojektora). Rozpuszczony w wodzie siar-

Zdjêcie w podczerwieni. Po lewej stronie skala temperatur.
Fot. M. Kowalik

Wy³adowanie œlizgowe.
Fot. K. Kiszczak

czan miedzi tworzy elektrolit - oœrodek,
w którym znajduj¹ siê na³adowane jony
Cu2+ i SO42-. Te jony znajdowa³y siê
w polu elektrycznym maj¹cym kszta³t
jednorodnego wachlarza, wytwarza-

nym przez elektrody. Wewnêtrzn¹
elektrod¹ jest cienki drut metalowy, a elektroda zewnêtrzna jest œciank¹ metalowego cylindra. Osadzaj¹ce siê na
elektrodzie ujemnej (wewnêtrznej)
jony miedzi utworzy³y ciemny obszar
wokó³ wewnêtrznej, dodatnio na³adowanej elektrody. Koncentryczne krêgi
spowodowane zosta³y wirowym ruchem dodatnich jonów Cu2+ pod wp³ywem si³y Lorentza. Po zmianie polaryzacji elektrod nast¹pi³a burzliwa reakcja jonów miedzi z docieraj¹cymi do
niej jonami SO42-.
Równie atrakcyjna by³a prezentacja
wy³adowañ œlizgowych na powierzchni
szklanej butelki. Pomimo powszechnego wystêpowania takich zjawisk na
przesy³owych liniach energetycznych,
ich prezentacja w warunkach laboratoryjnych jest bardzo trudna.

Wysokonapiêciowe wy³adowanie ³ukowe.
Fot. K. Kiszczak

Goœæmi pokazów byli m.in.: doradca Ministra Sprawiedliwoœci dr Zbigniew Niezgoda oraz dyrektor rzeszowskiego Oddzia³u "Wspólnota Polska" Mariusz Grudzieñ. Cieszymy siê,
¿e wœród widzów pokazów znaleŸli siê:
dziekan Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa prof. Feliks Stachowicz
(prorektor elekt), dziekan Wydzia³u
Matematyki i Fizyki Stosowanej prof.
Tadeusz Paszkiewicz, prodziekan elekt
ds. nauki Wydzia³u Matematyki i Fizyki Stosowanej prof. PRz Henryka Czy¿,
prodziekan elekt ds. nauczania Wydzia³u Chemicznego dr in¿. Anna KuŸniar. Pokazy ogl¹dali tak¿e pracownicy uczelni - na widowni zauwa¿yliœmy pani¹ mgr Gra¿ynê Bursztyn
z rodzin¹.
Reporta¿ z "Pokazów z Fizyki" zamieœci³y "Nowiny". Jak co roku, po seansach m³odzie¿ i jej opiekunowie
dziêkowali organizatorom oraz osobom prowadz¹cym za ciekawe pokazy
i wyra¿ali nadziejê, ¿e nastêpne odbêd¹
siê i bêd¹ równie atrakcyjne jak tegoroczne. Równoczeœnie deklarowali
chêæ wziêcia w nich udzia³u. Pod
wp³ywem doœwiadczeñ, którym towarzyszy³y b³yski i huk, m³odzie¿ uzna³a,
¿e fizyka jest "wystrza³owa" i "bombowa".
Tadeusz Jasiñski
Tadeusz Paszkiewicz
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Droga M³odzie¿y,

Politechnika Rzeszowska jest
jedyn¹ wy¿sz¹ uczelni¹ techniczn¹
na Podkarpaciu. Jej pocz¹tki siêgaj¹
1951 r., kiedy to w Rzeszowie zosta³a powo³ana Wieczorowa Szko³a
In¿ynierska, przekszta³cona ostatecznie w Politechnikê Rzeszowsk¹
im. Ignacego £ukasiewicza z pocz¹tkiem roku akademickiego
1974/1975. Politechnika Rzeszowska kszta³ci pilotów lotnictwa cywilnego. Absolwenci otrzymuj¹,
oprócz tytu³u zawodowego magistra
in¿yniera (lub in¿yniera), równie¿
licencjê pilota zawodowego II klasy
(CPL). Otrzymane wykszta³cenie
odpowiada wymaganiom niezbêdnym do uzyskania licencji pilota liniowego (ATPL), stawianym przez
Europejsk¹ Organizacjê Lotnictwa
Cywilnego (ECAC).
Dziêki wytê¿onej pracy wielu
pokoleñ kadry naukowo-dydaktycznej mury uczelni opuœci³o dotychczas ponad 39 tys. absolwentów,
w tym ponad 500 pilotów lotnictwa
cywilnego. Absolwenci naszej
uczelni ciesz¹ siê du¿ym szacunkiem i uznaniem wœród pracodawców, wspó³pracowników zak³adów
przemys³owych, urzêdów, placówek naukowo-badawczych, uczelni
zarówno w kraju, jak i za granic¹.
Profil kszta³cenia, a tak¿e zakres
prowadzonych badañ naukowych s¹
œciœle powi¹zane z dzia³aj¹cym
w województwie podkarpackim
przemys³em, g³ównie mechanicznym, elektromechanicznym, lotniczym, konstrukcji budowlanych
i chemicznym. Politechnika Rzeszowska kszta³ci równie¿ specjali-

stów z zakresu: zarz¹dzania firm¹,
rozwoju regionu, wykorzystywania
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Politechnika Rzeszowska jest
koordynatorem prac w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii

"Aeronet - Dolina Lotnicza", jednego z 26 centrów ustanowionych
w Polsce. W uczelni studiuje oko³o
12 000 studentów, z czego oko³o
80% stanowi¹ studenci studiów stacjonarnych.
Wysoki poziom naukowy i dydaktyczny zapewnia 1400 pracowników uczelni, w tym 672 nauczycieli akademickich, wœród których
139 osób to profesorowie i doktorzy
habilitowani, a 377 to nauczyciele
akademiccy ze stopniem doktora.
Od roku akademickiego 2008/
/2009 kandydaci bêd¹ mogli wybieraæ spoœród 20 kierunków studiów,
a od roku akademickiego 2009/2010
ju¿ spoœród 22 atrakcyjnych kierunków. Studia s¹ prowadzone wed³ug
nowego, trzystopniowego systemu,

zgodnego z duchem i zapisami Procesu Boloñskiego. Studia pierwszego stopnia koñcz¹ siê uzyskaniem
tytu³u zawodowego in¿yniera lub licencjata, studia drugiego stopnia
uzyskaniem tytu³u magistra, studia
trzeciego stopnia (studia doktoranckie) przygotowuj¹ zaœ doktoranta
do pracy naukowej i obrony pracy
doktorskiej. Nowy, elastyczny system kszta³cenia daje studentom
mo¿liwoœæ wyboru ciekawej specjalnoœci i wykreowania w³asnej
œcie¿ki edukacyjnej.
Wprowadzony system ECTS
(European Credit Transfer System)
umo¿liwia studentom realizowanie
czêœci planów studiów i programów
nauczania na europejskich uczelniach w ramach programów edukacyjnych, np. ERASMUS.
Studia w Politechnice Rzeszowskiej to wyzwanie - mo¿liwoœæ
zdobycia gruntownej wiedzy i szansa do³¹czenia do elity spo³eczeñstwa, która bêdzie kszta³towaæ i budowaæ miejsce Polski w krajach
Unii Europejskiej. Stworzenie gospodarki mog¹cej konkurowaæ
z gospodark¹ pañstw najszybciej
rozwijaj¹cych siê na œwiecie wymaga promocji postêpu technicznego,
umiejêtnoœci wytwarzania nowoczesnych produktów i wdra¿ania
nowych rozwi¹zañ technologiczno-konstrukcyjnych.
Warto studiowaæ w Politechnice Rzeszowskiej, zapraszamy serdecznie - to Wasza szansa na sukces.

Prorektor ds. nauczania
prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak

,
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Warto wiedzieæ, ¿e:
v Politechnika Rzeszowska jest najstarsz¹, a zarazem
v
v
v
v

najwiêksz¹ uczelni¹ techniczn¹ w regionie Podkarpacia,
jako jedyni w Polsce kszta³cimy pilotów lotnictwa
cywilnego,
mury naszej Alma Mater opuœci³o ponad 39 tysiêcy
absolwentów,
obecnie w uczelni studiuje ponad 12 tysiêcy studentów,
przemawia za nami 57 lat tradycji.

Mamy do zaoferowania:
v 22 kierunki studiów,
v proces dydaktyczny zgodny z Europejsk¹ Strategi¹
Boloñsk¹,
v studia na kierunkach pozytywnie ocenionych przez
Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹,

v profesjonaln¹ kadrê naukowo-dydaktyczn¹,
v nowoczesne, bogato wyposa¿one kompleksy dydak-

tyczne,
v zajêcia prowadzone w formie wyk³adów, æwiczeñ,

laboratoriów, projektów,
v doskonal¹ce praktyki zawodowe.

Zapraszamy do podjêcia studiów w Rzeszowie
- stolicy województwa podkarpackiego, w Politechnice Rzeszowskiej - uczelni, która wychodz¹c
naprzeciw wymaganiom œwiata wspó³czesnego,
umo¿liwia zdobywanie rozleg³ej wiedzy.
Wiedza zdobyta w trakcie studiów oraz praktyczne umiejêtnoœci s¹ g³ównym atutem wyró¿niaj¹cym studentów i absolwentów naszej uczelni.

Kierunki studiów
w roku akademickim 2009/2010
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
im. Ignacego £ukasiewicza
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, tel. centrali: (017) 865 11 00, tel. rekrutacja: (017) 865 34 58,
faks: (017) 854 12 60, www.prz.edu.pl

WYDZIA£ BUDOWNICTWA I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA
architektura i urbanistyka, budownictwo, in¿ynieria œrodowiska, ochrona œrodowiska
ul. Poznañska 2, 35-959 Rzeszów, rb@prz.edu.pl, tel.: (017) 865 17 53, 856 17 56, faks: (017) 865 16 70

WYDZIA£ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn,
mechatronika, transport, zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji
al. Powstañców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, rm@prz.edu.pl,
tel.: (017) 865 15 55, 865 15 18, 865 15 10, 865 14 41, 865 12 05, faks: (017) 854 31 16

WYDZIA£ CHEMICZNY
biotechnologia, in¿ynieria materia³owa, technologia chemiczna,
in¿ynieria procesowa i chemiczna
al. Powstañców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, chemia@prz.edu.pl, tel.: (017) 865 16 52, faks: (017) 854 36 55
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WYDZIA£ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, dwe@prz.edu.pl, tel.: (017) 865 12 89, faks: (017) 854 20 88

WYDZIA£ MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ
fizyka techniczna, matematyka
al. Powstañców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, dwmifs@prz.rzeszow.pl,
tel.: (017) 854 01 68, 865 19 18, 865 17 85, fax: (017) 854 11 14

WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU
europeistyka, logistyka, towaroznawstwo, zarz¹dzanie
al. Powstañców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, rz@prz.edu.pl, tel.: (017) 865 18 24, 865 16 34, 865 19 33, 865 13 83

Zasady Systemu
Internetowej Rekrutacji
1. Rekrutacja na rok akademicki 2009/2010 odbywaæ siê bêdzie w trybie
Systemu Internetowej Rekrutacji (SIR), prowadzonej wy³¹cznie poprzez witrynê internetow¹ Politechniki Rzeszowskiej www.prz.edu.pl lub witrynê internetow¹ rekrutacji rekrutacja.prz.edu.pl.
2. Podczas rejestracji kandydat otrzyma unikalny identyfikator i has³o, które umo¿liwi¹ mu wype³nienie i wydrukowanie formularza podania, a nastêpnie wgl¹d w przebieg procesu rekrutacji (w zakresie dotycz¹cym jego osoby).
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przyznany identyfikator jest kontem osobistym i nie nale¿y udostêpniaæ go innym osobom. Do otrzymania identyfikatora i has³a konieczne jest prawid³owe wprowadzenie numeru PESEL kandydata.
3. Internetow¹ rekrutacjê uznaje siê za wi¹¿¹c¹ po wprowadzeniu przez
kandydata wszystkich niezbêdnych danych, wyborze kierunku studiów oraz
z³o¿eniu wszystkich wymaganych dokumentów.
4. Podczas rejestracji kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie danych
osobowych.
5. Zgodnie z zasadami rekrutacji na studia w Politechnice Rzeszowskiej,
kandydat bêdzie mia³ mo¿liwoœæ zarejestrowania siê na kierunek podstawowy
oraz kierunek alternatywny w ramach jednej op³aty.
6. Konsekwencje z powodu b³êdnego wype³nienia pól formularza podania,
ich niewype³nienia lub podania informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.
7. Po zweryfikowaniu dokumentów przez Wydzia³ow¹ Komisjê Rekrutacyjn¹ kandydat bêdzie móg³ siê zalogowaæ do witryny rekrutacji i zapoznaæ
siê z informacjami o dopuszczeniu do postêpowania kwalifikacyjnego, ewentualnych brakach w z³o¿onych dokumentach oraz o decyzji Wydzia³owej Komisji Rekrutacyjnej.
8. W okresie rekrutacji w obiektach Politechniki Rzeszowskiej bêd¹ udostêpnione Centra Rekrutacji, w których kandydaci nieposiadaj¹cy dostêpu do
Internetu bêd¹ mogli uzyskaæ wszelk¹ pomoc w zakresie wype³niania i drukowania formularza podania.

Nasze
atuty
² szeroki profil kszta³cenia dosto-

sowany do wymagañ rynku pracy
² jakoœæ kszta³cenia potwierdzona
akredytacj¹ Pañstwowej Komisji
Akredytacyjnej
² nowoczesna infrastruktura informatyczna
² mo¿liwoœæ odbywania studiów
i praktyk za granic¹ w ramach
programu ERASMUS
² wysoko wykwalifikowana kadra
dydaktyczna
² prê¿nie dzia³aj¹cy samorz¹d studencki, organizuj¹cy m.in. juwenalia, Targi Pracy, imprezy charytatywne,
² blisko 2 500 miejsc w domach
studenckich, posiadaj¹cych wysoki standard wyposa¿enia (m.in.
telefon i Internet)
² bogaty ksiêgozbiór biblioteczny

,
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Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
Dziekanat: 35-959 Rzeszów, ul. Poznañska 2, bud. P, tel.: (017) 865 17 52, e-mail: rb@prz.edu.pl

Wydzia³ zaprasza na studia:
stacjonarne pierwszego stopnia na
kierunkach:
º architektura i urbanistyka
º budownictwo
º in¿ynieria œrodowiska
º ochrona œrodowiska*
n niestacjonarne pierwszego stopnia
na kierunkach:
º architektura i urbanistyka
º budownictwo
º in¿ynieria œrodowiska
n niestacjonarne drugiego stopnia na
kierunkach:
º budownictwo
º in¿ynieria œrodowiska
n

* Rekrutacja na kierunek ochrona œrodowiska bêdzie prowadzona w przypadku podjêcia przez Senat
Politechniki Rzeszowskiej uchwa³y w sprawie utworzenia kierunku.

Na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska kszta³c¹ siê przyszli
projektanci oraz wykonawcy œmia³ych
Siedziba WBiIŒ.
Fot. M. Misiakiewicz

projektów zabudowy miast, dróg i autostrad, przestrzeni wiejskich, a tak¿e
specjaliœci z zakresu nowoczesnych
technologii, monitoringu, eksploatacji
oraz projektowania systemów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ cz³owieka.

Kierunek:
architektura i urbanistyka

Wydzia³owe Laboratorium Badañ Konstrukcji.
Fot. M. Misiakiewicz

Studentów architektury i urbanistyki obowi¹zuje znajomoœæ przedmiotów
œcis³ych i rzetelna wiedza techniczna,
jak równie¿ wyk³ady oraz æwiczenia
z teorii i praktyki architektury i urbanistyki, a tak¿e historii sztuki i konserwacji zabytków. Dziêki temu absolwenci
s¹ przygotowani do podjêcia pracy
zwi¹zanej z projektowaniem architektonicznym, urbanistycznym oraz z re-
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nowacj¹ i restauracj¹ zabytków, a tak¿e
ich adaptacj¹ do nowych funkcji. Od
kandydatów na ten kierunek, oprócz
predyspozycji do nauk technicznych,
wymaga siê wyobraŸni przestrzennej
i zdolnoœci plastycznych.

Kierunek: budownictwo
Na kierunku budownictwo kszta³ci
siê specjalistów, którzy dziêki nabytej
wiedzy teoretycznej i umiejêtnoœciom
praktycznym uzyskuj¹ podstawy do
pracy w projektowaniu i wykonywaniu
obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemys³owego, inwentarskiego,
u¿ytecznoœci publicznej oraz dróg i mostów z wykorzystaniem nowoczesnych
technik komputerowych. Absolwenci
s¹ tak¿e przygotowani do przeprowadzania remontów i modernizacji obiektów budowlanych oraz in¿ynierskich,
a tak¿e nadzorowania procesów budowlanych i zarz¹dzania nimi z wykorzystaniem nowoczesnych technik
i technologii. Ukoñczenie tego kierunku daje wszechstronne przygotowanie
do pracy w zawodzie zarówno w kraju,
jak i za granic¹, m.in. do pe³nienia
funkcji kierowniczych w przedsiêbiorstwach budowlanych, jednostkach administracji pañstwowej, jednostkach

Pracownia Mikroskopii Skaningowej.
Fot. M. Misiakiewicz

edukacyjnych, prowadzenia w³asnej
firmy budowlanej oraz biura projektowego.

Kierunek:
in¿ynieria œrodowiska
Kierunek in¿ynieria œrodowiska
przygotowuje specjalistów, których zadaniem jest zapewnienie warunków
zrównowa¿onego rozwoju, przy zacho-

Stanowisko pracy w Laboratorium Biologii Sanitarnej i Biotechnologii.
Fot. M. Misiakiewicz

waniu mo¿liwoœci usuwania i likwidacji zagro¿eñ œrodowiska wynikaj¹cych
z dzia³alnoœci cz³owieka. Absolwenci
tego kierunku uzyskuj¹ pe³ne przygotowanie zawodowe do pracy w bran¿ach
zwi¹zanych z budownictwem mieszkaniowym i przemys³owym, a tak¿e ze
wspomaganiem us³ug bytowych oraz
rolnictwa, tj. wszêdzie tam, gdzie wystêpuj¹ wzajemne powi¹zania antropogennych i naturalnych procesów
œrodowiskowych. W trakcie studiów
przyszli in¿ynierowie nabywaj¹ umiejêtnoœci z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji
sanitarnych (uzdatnianie i zaopatrzenie
w wodê, systemy zaopatrzenia w ciep³o
i gaz, uk³ady kanalizacji, wentylacji,
klimatyzacji, odprowadzania œcieków),
a tak¿e utylizacji odpadów, retencji,
ochrony i monitoringu wód, ochrony
powietrza i gleby oraz wykorzystania
odnawialnych Ÿróde³ energii. Obecnie
specjaliœci tej bran¿y z ³atwoœci¹ znajduj¹ zatrudnienie zarówno w kraju, jak
i za granic¹ (w jednostkach administracyjnych, firmach budowlanych, biurach projektowych, placówkach
nadzoru i badañ stanu œrodowiska).
Wiêcej o Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska na stronie:
www.prz.edu.pl/pl/wbiis/
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Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
Dziekanat: 35-959 Rzeszów, al. Powstañców Warszawy 8, bud. L, tel.: (017) 865 17 55, e-mail: rm@prz.edu.pl

Wydzia³ zaprasza na studia:
stacjonarne pierwszego stopnia na
kierunkach:
º lotnictwo i kosmonautyka
º mechanika i budowa maszyn
º mechatronika*
º transport
º zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji
n stacjonarne drugiego stopnia na kierunkach:
º mechanika i budowa maszyn
º zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji
n niestacjonarne pierwszego stopnia
na kierunkach:
º lotnictwo i kosmonautyka
º mechanika i budowa maszyn
º mechatronika*
º transport
º zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji
n niestacjonarne drugiego stopnia na
kierunkach:
º mechanika i budowa maszyn
º zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji
n

* Kierunek w organizacji.

Siedziba WBMiL.
Fot. M. Misiakiewicz

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa jest t¹ jednostk¹ organizacyjn¹
uczelni, która da³a pocz¹tek wy¿szym
studiom technicznym w Rzeszowie.
W 1977 roku Wydzia³ uzyska³ prawa

nadawania stopnia naukowego doktora
nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, a w 2002 r.
w dyscyplinie mechanika. Wydzia³
prowadzi równie¿ zajêcia w Zamiejscowym Oœrodku Dydaktycznym w Stalowej Woli na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Kierunek:
lotnictwo i kosmonautyka

Samolot bezza³ogowy w Katedrze Samolotów i Silników Lotniczych.
Fot. M. Misiakiewicz

Studia na tym kierunku kszta³c¹ specjalistów nowoczesnego przemys³u lotniczego oraz innych ga³êzi przemys³u
pracuj¹cych na rzecz lotnictwa i kosmonautyki. Kszta³cenie na tym kierunku uwzglêdnia potrzeby projektantów
i u¿ytkowników statków powietrznych
z zakresu budowy i eksploatacji samolotów, a tak¿e wymagania miêdzynarodowe dotycz¹ce kwalifikacji pracowników. Absolwenci tego kierunku
s¹ przygotowani do wykonywania zadañ in¿ynierskich w nowoczesnych
zak³adach przemys³u lotniczego oraz
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u u¿ytkowników statków powietrznych. S¹ równie¿ poszukiwani w innych ga³êziach przemys³u maszynowego, do twórczej pracy projektowo-konstrukcyjnej i naukowo-badawczej zarówno w kraju, jak i za granic¹.
Absolwenci specjalnoœci pilota¿ s¹
przygotowani do pe³nienia funkcji pilota zawodowego w lotnictwie transportowym, zgodnie ze standardami
Miêdzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Posiadaj¹ wykszta³cenie techniczne z zakresu eksploatacji sprzêtu lotniczego, ze szczególnym uwzglêdnieniem wyposa¿enia
pok³adowego samolotów oraz problematyki organizacji ruchu lotniczego.

Kierunek:
mechanika i budowa maszyn
Mechanika i budowa maszyn jest
jednym z najstarszych technicznych
kierunków studiów. Absolwenci kierunku uzyskuj¹ wszechstronn¹ wiedzê
z zakresu technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn, obejmuj¹c¹ nie tylko
podstawy teoretyczne i wiedzê fachow¹, ale równie¿ umiejêtnoœci wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu i produk-

Stanowisko do hamowania silników w Laboratorium Silników Spalinowych.
Fot. M. P³ocica

cji. Ponadto program studiów umo¿liwia zdobycie wiedzy z zakresu nauk
ekonomicznych, organizacji i zarz¹dzania, ekologii. Studia na tym kierunku zapewniaj¹ wykszta³cenie specjalistów dla nowoczesnego przemys³u

maszynowego i przemys³ów pokrewnych. Szeroki zakres wiedzy zdobytej
przez absolwentów kierunku otwiera
mo¿liwoœæ podjêcia pracy zawodowej
w przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê
wytwarzaniem i eksploatacj¹ maszyn,
w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, tak¿e
zwi¹zanych z automatyzacj¹ procesów
technologicznych, jednostkach odbioru
technicznego produktów i materia³ów,
akredytacyjnych i atestacyjnych, naukowo-badawczych i konsultingowych.

Kierunek:
zarz¹dzanie i in¿ynieria
produkcji

Silniki lotnicze zawsze budz¹ zainteresowanie.
Fot. w³asna

Kierunek zarz¹dzanie i in¿ynieria
produkcji ma na celu kszta³cenie specjalistów, którzy potrafi¹ ³¹czyæ nowoczesn¹ wiedzê i umiejêtnoœci in¿ynierskie z wiedz¹ oraz umiejêtnoœciami
menad¿erskimi. Przeobra¿enia zachodz¹ce w ostatnich latach w polskim
przemyœle (powstawanie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, restrukturyzacja,
racjonalizacja kosztów wytwarzania o-
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raz technik produkcji), poszerzaj¹ zakres wymagañ stawianych in¿ynierom.
Dzisiejszy in¿ynier to nie tylko twórca
techniki, ale równie¿ mened¿er posiadaj¹cy wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu
ekonomii, rachunkowoœci, zarz¹dzania, prawa gospodarczego, logistyki,
ekologii itp. Przed tak interdyscyplinarnie wykszta³con¹ kadr¹ in¿yniersko-mened¿ersk¹ rynek pracy stawia wymagania z zakresu zarz¹dzania personelem, projektowania systemów produkcyjnych, przygotowania i organizacji produkcji, zarz¹dzania logistyk¹,
zarz¹dzania jakoœci¹ i bezpieczeñstwem, wdra¿ania systemów informatycznych. Absolwenci kierunku s¹
przygotowani do pracy w ma³ych, œrednich i du¿ych przedsiêbiorstwach,
w których jest wymagana wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna
oraz umiejêtnoœci organizacyjne.

Analizator spalin.
Fot. M. P³ocica

Kierunek: transport
Studia kszta³c¹ specjalistów posiadaj¹cych wiedzê z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu,
a w szczególnoœci in¿ynierii œrodków
transportowych, in¿ynierii ruchu oraz

analizy systemów transportowych.
W ramach przedmiotów kierunkowych
studenci otrzymuj¹ wiedzê z zakresu
planowania rozwoju transportu, projektowania l¹dowej infrastruktury

Diagnostyka samochodu na urz¹dzeniach firmy MAHA podczas kontroli technicznej.
Fot. A. Jaworski

transportu, eksploatacji œrodków transportu, modelowania procesów transportowych, organizacji i zarz¹dzania
transportem, logistyki, prawa transportowego, in¿ynierii ruchu drogowego,
technik informacyjnych, ekonomiki
transportu, bezpieczeñstwa transportu,
ochrony œrodowiska w transporcie, badañ transportowych. Dziêki swojemu
wykszta³ceniu s¹ przygotowani do rozwi¹zywania problemów dotycz¹cych
organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania
ruchem, organizowania, nadzorowania
i zarz¹dzania procesami transportowymi, pe³nienia funkcji kierowniczych
w jednostkach organizacyjnych s³u¿b
in¿ynierii ruchu. Mog¹ tak¿e znaleŸæ
zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, zak³adach obs³ugowo-naprawczych
technicznych œrodków transportu oraz
zak³adach przemys³owych i przedsiêbiorstwach spedycyjnych.
Wiêcej o Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa na stronie:
www.prz.edu.pl/pl/wbmil
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Wydzia³ Chemiczny
Dziekanat: 35-959 Rzeszów, al. Powstañców Warszawy 6, bud. H, tel.: (017) 865 16 52, e-mail: chemia@prz.edu.pl

n

n

n

n

Wydzia³ zaprasza na studia:
stacjonarne pierwszego stopnia na
kierunkach:
º biotechnologia
º in¿ynieria materia³owa
º in¿ynieria chemiczna i procesowa*
º technologia chemiczna
stacjonarne drugiego stopnia na kierunku:
º technologia chemiczna
niestacjonarne pierwszego stopnia
na kierunku:
º technologia chemiczna
niestacjonarne drugiego stopnia na
kierunku:
º technologia chemiczna
* Kierunek w organizacji.

Centrum Biotechnologii w Albigowej.
Fot. M. Misiakiewicz

Wydzia³ Chemiczny powsta³
w 1968 r. i uzyska³ prawo prowadzenia studiów in¿ynierskich na kierunku
technologia chemiczna. Od 1999 roku
Wydzia³ uzyska³ uprawnienia do nada-

wania stopnia naukowego doktora nauk
chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna oraz od 2007 r. w dyscyplinie in¿ynieria chemiczna.

Uczestnicy Olimpiady Chemicznej w laboratorium.
Fot. J. Pusz

Kierunek:
biotechnologia
Absolwenci kierunku biotechnologia uzyskuj¹ interdyscyplinarne przygotowanie pozwalaj¹ce na pracê
w dziedzinach wymagaj¹cych ³¹czenia
wiadomoœci dotycz¹cych procesów
chemicznych i mechanizmów funkcjonowania ¿ywych organizmów. S¹ przygotowani teoretycznie i praktycznie do
stosowania podstawowych technik biotechnologicznych umo¿liwiaj¹cych selekcjê oraz ukierunkowan¹ modyfikacjê mikroorganizmów i komórek
organizmów wy¿szych, a tak¿e do projektowania oraz wdra¿ania procesów
biotransformacji i biosyntezy. Szczególny nacisk jest po³o¿ony na zagadnienia zwi¹zane z uzyskiwaniem i oczyszczaniem bioproduktów wykorzystywanych w procesach technologicznych,
przemyœle farmakologicznym i pro-
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dukcji ¿ywnoœci. Absolwenci uzyskuj¹
równie¿ wiedzê umo¿liwiaj¹c¹ stosowanie ró¿nych technik analizy produktów biotechnologicznych, a tak¿e
nowoczesnych metod diagnostycznych. Pozwoli im to na podjêcie pracy
w szerokim zakresie specjalizacji we
wszystkich ga³êziach gospodarki,
w których s¹ stosowane nowoczesne
metody izolacji, oczyszczania i analizy
produktów biotechnologicznych:
w przemyœle farmaceutycznym, ochronie œrodowiska oraz w laboratoriach badawczych i kontrolnych.

Kierunek:
in¿ynieria materia³owa
Absolwenci kierunku in¿ynieria
materia³owa otrzymuj¹ wszechstronne
przygotowanie z fizyki oraz chemii
cia³a sta³ego, termodynamiki, procesów technologicznych, mechaniki i wytrzyma³oœci materia³ów. Nauka o materia³ach, a tak¿e podstawy znajomoœci
technologii wytwarzania i przetwórstwa trzech g³ównych grup materia³ów
(tworzywa organiczne, metaliczne i ceramiczne) pozwol¹ na ³atwe przystosowanie siê przysz³ych in¿ynierów do
pracy w ró¿nych ga³êziach przemys³u.
Absolwenci tego kierunku mog¹ byæ

Laboratorium w Katedrze Biochemii i Biotechnologii.
Fot. M. Misiakiewicz

zatrudniani wszêdzie tam, gdzie potrzebna jest wszechstronna znajomoœæ
metodologii badañ, obróbki, u¿ytkowania i projektowania okreœlonych materia³ów. Bêd¹ mogli spe³niaæ integruj¹c¹ rolê pomiêdzy konstruktorami
i technologami, a przede wszystkim
uzupe³ni¹ nieliczn¹ kadrê specjalistów
z zakresu materia³oznawstwa w polskiej gospodarce.

Spektrometr - chluba Wydzia³u Chemicznego.
Fot. M. Misiakiewicz

Kierunek:
technologia chemiczna
Absolwenci kierunku technologia
chemiczna otrzymuj¹ podstawow¹ wiedzê nakierowan¹ na praktyczne jej wykorzystanie w dzia³alnoœci in¿ynierskiej. Zdobyta w trakcie studiów umiejêtnoœæ opracowania produkcji nowych
materia³ów i wyrobów wraz z technologiami ich wytwarzania oraz umiejêtnoœæ prowadzenia analiz procesów
technologicznych pozwol¹ przysz³ym
in¿ynierom chemikom technologom na
wprowadzenie optymalizacji ruchu linii produkcyjnych oraz na tworzenie
podstaw do intensyfikacji produkcji
i modernizacji istniej¹cych linii technologicznych, a tak¿e ca³ych firm. Studia
przygotowuj¹ do podjêcia pracy w zak³adach produkcyjnych, biurach projektowych i zapleczu naukowo-badawczym przemys³u chemicznego oraz
przemys³ów pokrewnych.
Od roku akademickiego 2009/2010
jest planowane utworzenie na Wydziale
Chemicznym studiów drugiego stopnia
na kierunku biotechnologia.
Wiêcej o Wydziale Chemicznym na
stronie:
www.prz.edu.pl/pl/chemiczny/
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Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki
Dziekanat: 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2, tel.: (017) 865 12 89, e-mail: dwe@prz.edu.pl

Wydzia³ zaprasza na studia:
stacjonarne pierwszego stopnia na
kierunkach:
º elektronika i telekomunikacja
º elektrotechnika
º informatyka
n stacjonarne drugiego stopnia na kierunkach:
º elektronika i telekomunikacja
º elektrotechnika
º informatyka
n niestacjonarne pierwszego stopnia
na kierunkach:
º elektronika i telekomunikacja
º elektrotechnika
º informatyka
n niestacjonarne drugiego stopnia na
kierunkach:
º elektronika i telekomunikacja
º elektrotechnika
º informatyka
n

Siedziba WEiI.
Fot. M. Misiakiewicz

Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki powsta³ w 1965 r. jako drugi z kolei
wydzia³ PRz (do 2000 r. funkcjonowa³
jako Wydzia³ Elektryczny). W 1999
roku Wydzia³ uzyska³ prawo do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Kierunek:
elektronika
i telekomunikacja

Laboratorium Telekomunikacji w Zak³adzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.
Fot. M. Misiakiewicz

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja pozwalaj¹ studentom
realizowaæ zainteresowania oraz poszerzyæ wiedzê z ró¿nych obszarów elektroniki profesjonalnej i u¿ytkowej,
wspó³czesnych uk³adów oraz systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno-pomiarowych, eksploatacji

,
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komputerowych systemów informacyjno-pomiarowych, a tak¿e przetwarzania danych oraz graficznej prezentacji
wyników. Program kszta³cenia studentów na tym kierunku zapewnia absolwentom przygotowanie do prowadzenia dzia³alnoœci in¿ynierskiej
w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze produkcji, jak
i szeroko pojêtych us³ug. Student zdobywa niezbêdn¹ wiedzê i umiejêtnoœci
z zakresu projektowania, wytwarzania,
eksploatacji, testowania i obs³ugi serwisowej analogowych i cyfrowych
uk³adów, urz¹dzeñ oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych.
Absolwent posiada znajomoœæ nowoczesnych technologii mikro- i nanoelektronicznych oraz nabywa umiejêtnoœæ wykorzystania w praktyce in¿yLaboratorium Robotyki w Katedrze Informatyki i Automatyki.
Fot. M. Misiakiewicz

nierskiej narzêdzi komputerowych
w obszarze zaawansowanych programów in¿ynierskich CAX.

Kierunek:
elektrotechnika
Studia na kierunku elektrotechnika
przygotowuj¹ absolwentów do rozwi¹zywania z³o¿onych problemów in¿ynierskich z dziedziny szeroko pojêtej
elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzêdzi. Umo¿liwiaj¹ zdobycie wiedzy z zakresu:
projektowania, konstrukcji, budowy
i eksploatacji urz¹dzeñ, uk³adów i systemów elektroenergetycznych. W czasie studiów student ma mo¿liwoœæ
zapoznania siê z problemami wspó³czesnej energetyki, dotycz¹cymi: nowoczesnych metod projektowania
oœwietlenia i instalacji elektrycznych,
jakoœci energii elektrycznej, elektronicznego przetwarzania energii, gospodarki elektroenergetycznej, automatyki
napêdu, wykorzystania techniki mikroprocesorowej w procesie przetwarzania

Minirobot w czasie testowania.
Fot. M. Misiakiewicz
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energii oraz sterowania napêdami, efektywnoœci energetycznej uk³adów
napêdowych i rosn¹cej roli energooszczêdnych maszyn, zagadnieñ ekologicznego wytwarzania i przesy³ania
energii. Studia na tym kierunku daj¹
tak¿e mo¿liwoœæ opanowania wiedzy
i umiejêtnoœci z zakresu zasad projektowania i eksploatacji nowoczesnych
systemów automatyki i sterowania
w przemyœle maszynowym, energetyce, chemii i innych ga³êziach przemys³u, programowania sterowników
PLC, maszyn i urz¹dzeñ oraz organizacji pracy robotów w gniazdach produkcyjnych. Absolwenci s¹ tak¿e przygotowani do pracy zwi¹zanej z in¿ynieri¹ oprogramowania.

Kierunek:
informatyka
Studenci kierunku informatyka nabywaj¹ w czasie studiów niezbêdn¹
wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu samodzielnego rozwi¹zywania podstawowych problemów informatycznych,
przygotowania, realizacji i weryfikacji
projektów informatycznych, praktycz-

W pracowni komputerowej w Zak³adzie Systemów Rozproszonych.
Fot. M. Misiakiewicz

nego pos³ugiwania siê narzêdziami informatycznymi i bieg³oœci¹ w programowaniu, technicznych aspektów obs³ugi sprzêtu informatycznego i oprogramowania, szybkiego adaptowania

siê do dynamicznie zmieniaj¹cej siê
rzeczywistoœci informatycznej. W zale¿noœci od indywidualnych zainteresowañ student mo¿e zdobywaæ wiedzê
oraz umiejêtnoœci na temat: tworzenia
oprogramowania narzêdziowego i systemowego, projektowania kompletnych systemów informatycznych,
zadaniowych lub obiektowych, realizacji prototypu systemu, uk³adu sieci
komputerowych, opracowania oprogramowania bêd¹cego protoko³em sieciowym - interfejsem komunikacyjnym
czy oprogramowaniem narzêdziowym.
Student ma mo¿liwoœæ nabycia praktycznych umiejêtnoœci z zakresu: programowania w jêzyku asemblera, C,
C++, Java, mikroinformatyki, in¿ynierii systemów informatycznych, technologii internetowych, grafiki komputerowej i animacji, tworzenia baz danych w bogato wyposa¿onych pracowniach komputerowych.
Wiêcej o Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki na stronie:
www.prz.edu.pl/pl/weii/

Praca na urz¹dzeniach pomiarowych.
Fot. M. Misiakiewicz

,
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Wydzia³ Matematyki i Fizyki Stosowanej
Dziekanat: al. Powstañców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, fax.: (017) 854 11 14,
tel.: (017) 865 17 85, 865 19 18, email: dwmifs@prz.edu.pl

Wydzia³ zaprasza na studia:
stacjonarne pierwszego stopnia na
kierunkach:
º fizyka techniczna
º matematyka
n stacjonarne drugiego stopnia na kierunkach:
º fizyka techniczna*
º matematyka
n niestacjonarne drugiego stopnia na
kierunkach:
º fizyka techniczna*
º matematyka
Absolwenci studiów I stopnia na
kierunkach fizyka techniczna i matematyka mog¹ kontynuowaæ naukê na studiach drugiego stopnia w Politechnice
Rzeszowskiej lub na innych uczelniach.
n

gramowania, administrowania sieciami
informatycznymi, akwizycji i obróbki
danych.
Studia II stopnia na kierunku fizyka
techniczna trwaj¹ 1,5 roku (3 semestry). Studenci maj¹ do wyboru dwie
specjalnoœci. Naturaln¹ kontynuacj¹
wyboru specjalnoœci informatyczne systemy diagnostyczne jest fizyka w medycynie i technice (FMT). Druga prowadzona specjalnoœæ to ekologiczne przemiany energii. Absolwenci uzyskuj¹
tytu³ zawodowy magistra in¿yniera.
Absolwenci specjalnoœci ISD oraz
FMT znajd¹ zatrudnienie w nowoczesnych, zinformatyzowanych przedsiêbiorstwach produkcyjnych, zak³adach
przemys³owych, placówkach medycz-

nych, specjalistycznych laboratoriach
i instytucjach administracji pañstwowej, natomiast absolwenci specjalnoœci
EPE - w przedsiêbiorstwach instalacyjnych i projektowych, samorz¹dach oraz
laboratoriach ochrony œrodowiska. Absolwenci bêd¹ przygotowani do projektowania i realizacji przedsiêwziêæ
w zakresie ma³ej energetyki.
W okresie studiów studenci obydwu
specjalnoœci bêd¹ projektowali stanowiska pomiarowe i opracowywali programy komputerowe wspomagaj¹ce
pomiary i analizuj¹ce ich wyniki. Absolwenci specjalnoœci FMT bêd¹ umieli
œwiadomie obs³ugiwaæ nowoczesn¹,
zinformatyzowan¹ aparaturê (w szczególnoœci medyczn¹) i bêd¹ dobrze wy-

* Nabór na studia II stopnia odbêdzie siê w lutym
2009 r.

Kierunek:
fizyka techniczna
Studia I stopnia na kierunku fizyka
techniczna trwaj¹ 3,5 roku (7 semestrów). Absolwenci uzyskuj¹ tytu³ in¿yniera i maj¹ mo¿liwoœæ kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich). Obydwie specjalnoœci: informatyczne systemy diagnostyczne
(ISD) oraz ekologiczne przemiany energii (EPE), zapewniaj¹ zdobycie wiedzy z nauk podstawowych - fizyki i matematyki oraz dobre wykszta³cenie
w zakresie nauk technicznych (obydwie specjalnoœci maj¹ np. zajêcia
z elektroniki i grafiki in¿ynierskiej, natomiast ISD - z automatyki, diagnostyki, inteligentnych systemów pomiarowych, a EPE z zakresu przedsiêbiorczoœci i niekonwencjonalnych Ÿróde³
energii oraz ekologii). Ponadto absolwenci ISD wynios¹ dobre przygotowanie informatyczne: umiejêtnoœæ pro-

Coroczne pokazy z fizyki.
Fot. M. Misiakiewicz
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kszta³ceni w dziedzinie informatyki.
Absolwenci specjalnoœci EPE uzyskaj¹
aktualn¹ wiedzê z zakresu polskich i europejskich uwarunkowañ prawnych
w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii
i polskiego prawa energetycznego.
Uzyskuj¹c wiedzê o mechanizmach
konwersji energii w przyrodzie, w³aœciwoœciach materia³ów stosowanych
w konstrukcji przetworników generacyjnych oraz wykorzystywaniu ich do
konstrukcji urz¹dzeñ konwertuj¹cych
energiê i w systemach pomiarowych,
bêd¹ mogli w sposób twórczy rozwi¹zywaæ problemy zwi¹zane z energetyk¹ odnawialn¹.

Kierunek:
matematyka
Absolwenci studiów I stopnia na
kierunku matematyka (3-letnich studiów pierwszego stopnia) uzyskuj¹
tytu³ licencjata. Studenci kierunku matematyka obu specjalnoœci zostaj¹ zapoznani z podstawami wspó³czesnej
matematyki oraz jej metodami i licznymi zastosowaniami. Absolwentom specjalnoœci zastosowania matematyki
w ekonomii zdobyta wiedza matema-

Laboratorium Biofizyczne wyposa¿one jest m.in. w mikroskop polaryzacyjny z kamer¹ i urz¹dzeniem grzejno-ch³odz¹cym.
Fot. M. Misiakiewicz

tyczna pozwoli zrozumieæ oraz opisaæ
wiele zjawisk ekonomicznych z zakresu finansów, bankowoœci czy ubezpieczeñ. Absolwenci tej specjalnoœci
zostan¹ tak¿e przygotowani do pracy
w towarzystwach ubezpieczeniowych,

Zawody Fina³owe LIX Olimpiady Matematycznej. Od lewej: laureat I nagrody
Przemys³aw Mazur i przewodnicz¹cy Komitetu G³ównego Olimpiady Matematycznej prof. dr hab. Ryszard Rudnicki.
Fot. S. Kanas

sektorze bankowym, instytucjach finansowych itp. Z kolei studenci matematyki z informatyk¹ (specjalnoœæ
nauczycielska) zdobêd¹ wiedzê z zakresu informatyki oraz psychologii, pedagogiki i dydaktyki, która pozwoli im
wykonywaæ zawód nauczyciela matematyki oraz informatyki w szko³ach
podstawowych i gimnazjalnych.
Studia II stopnia trwaj¹ 4 semestry
i koñcz¹ siê nadaniem tytu³u zawodowego magistra. Absolwenci specjalnoœci zastosowania matematyki w ekonomii bêd¹ posiadaæ pog³êbion¹ wiedzê
z tych dyscyplin matematycznych, które s¹ zwi¹zane z zastosowaniami w ekonomii. Poznaj¹ szeroki wachlarz zastosowañ matematyki, a przede wszystkim zdobêd¹ umiejêtnoœæ analizowania
i modelowania zjawisk ekonomicznych
za pomoc¹ narzêdzi matematycznych.
Absolwenci specjalnoœci matematyka
z informatyk¹ (specjalnoœæ nauczycielska) uzyskuj¹ uprawnienia do nauczania matematyki i informatyki w szko³ach wszystkich poziomów.
Wiêcej o Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej na stronie:
www.prz.edu.pl/pl/wmifs/
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Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
Dziekanat: 35-959 Rzeszów, al. Powstañców Warszawy 8, bud. L, tel.: (017) 865 13 83, e-mail: rz@prz.edu.pl

Wydzia³ zaprasza na studia:
stacjonarne pierwszego stopnia na
kierunkach:
º europeistyka
º logistyka
º towaroznawstwo
º zarz¹dzanie
n stacjonarne drugiego stopnia na kierunku:
º zarz¹dzanie
n niestacjonarne pierwszego stopnia
na kierunkach:
º europeistyka
º logistyka
º towaroznawstwo
º zarz¹dzanie
n niestacjonarne drugiego stopnia na
kierunku:
º zarz¹dzanie
n

Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
utworzono decyzj¹ Ministra Edukacji

Siedziba WZiM.
Fot. M. Misiakiewicz

Narodowej z dnia 22 grudnia 1992 r.
Pierwszy nabór studentów zosta³ przeprowadzony na rok akademicki 1993/
/1994. Wydzia³ posiada certyfikat jakoœci z zakresu us³ugi dydaktycznej
zgodny z norm¹ ISO 9001:2000.

Kierunek:
europeistyka

Zajêcia laboratoryjne z przedmiotu "marketing w Internecie".
Fot. M. Misiakiewicz

Celem kszta³cenia na tym kierunku
jest przygotowanie absolwentów do
pracy w administracji europejskiej,
w krajowej administracji rz¹dowej i samorz¹dowej na stanowiskach zwi¹zanych z problematyk¹ europejsk¹ oraz
we wszelkich podmiotach wspó³pracuj¹cych z krajami UE. Absolwenci
kierunku bêd¹ wszechstronnie przygotowani do samodzielnego analizowania
i oceny procesów zachodz¹cych we
wspó³czesnej Europie, a tak¿e zdobêd¹
podstawow¹ wiedzê z zakresu socjolo-
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gii, politologii, ekonomii, funkcjonowania stosunków miêdzynarodowych
oraz w wiedzê o pañstwie i prawie,
a tak¿e z zakresu europejskiej tradycji,
historii i kultury, spo³eczno-politycznych uwarunkowañ integracji europejskiej.

Kierunek: logistyka
Absolwenci kierunku logistyka bêd¹
posiadaæ ogóln¹ wiedzê i umiejêtnoœci
niezbêdne do operacyjnego zarz¹dzania logistycznego w ramach dzia³ów
funkcjonalnych podmiotów gospodarczych, a tak¿e zostan¹ zapoznani z istot¹ zarz¹dzania wspó³czesnymi
podmiotami gospodarczymi oraz z zasadami dzia³alnoœci logistycznej podmiotów gospodarczych. Absolwenci
tego kierunku zdobêd¹ uprawnienia do
organizowania i realizowania operacyjnej dzia³alnoœci logistycznej w podmiotach gospodarczych, przedstawiania I Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki.
i uzasadniania pogl¹dów zwi¹zanych
z d¹¿eniem do poprawy operacyjnego
zarz¹dzania logistycznego, a tak¿e do
usprawniania zarz¹dzania logistyczne- rowców i produktów ¿ywnoœciowych,
go w obszarach funkcjonalnych pod- towaroznawstwa artyku³ów przemys³owych, materia³oznawstwa, opamiotu gospodarczego.
kowalnictwa, przechowalnictwa,
Kierunek:
funkcjonowania wspó³czesnej gospodarki i przedsiêbiorstwa, kszta³towania
towaroznawstwo
Towaroznawstwo jako nauka o to- i ochrony jakoœci wyrobów oraz us³ug,
warach, zarz¹dzaniu jakoœci¹, kszta³to- zdolnoœci pos³ugiwania siê wspó³czeswaniu, ochronie jakoœci oraz wdra¿aniu nymi metodami i narzêdziami informajej priorytetów w dzia³alnoœci gospo- tycznymi, wspieraj¹cymi procesy
darczej stanowi ³¹cznik miêdzy proce- kszta³towania i sterowania jakoœci¹
sami produkcji a ekonomi¹, jako g³ów- produktów oraz odpowiedzialnoœci
nymi elementami funkcjonowania spo³ecznej, etycznej i prawnej wyniprzedsiêbiorstwa. W sytuacji dyna- kaj¹cej z wykonywanej pracy.
micznie zachodz¹cych procesów globalizacji, informatyzacji, wdra¿ania
systemów zarz¹dzania i kontroli jakoœci ¿adne przedsiêbiorstwo produkcyjne, handlowe i us³ugowe nie mo¿e
sprawnie funkcjonowaæ bez specjalistów i mened¿erów jakoœci, którymi s¹
towaroznawcy. Absolwenci 3,5-letnich
studiów pierwszego stopnia uzyskuj¹
tytu³ zawodowy in¿yniera. Studia na
tym kierunku pozwalaj¹ na zdobycie
wiedzy z zakresu towaroznawstwa su-

Kierunek: zarz¹dzanie
Na kierunku zarz¹dzanie kszta³ci siê
specjalistów z zakresu organizacji
i zarz¹dzania, zarz¹dzania finansami,
gospodark¹, personelem, kszta³towania
strategii i polityki rynkowej oraz kierowania realizacj¹ funkcji marketingowych w instytucjach rynkowych.
Zakres programowy studiów umo¿liwia sprostanie celom wynikaj¹cym
z rozwoju cywilizacyjnego, postêpu

Fot. M. Misiakiewicz

technicznego oraz przeobra¿eñ politycznych i gospodarczych widocznych
we wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego w Polsce. Ma on du¿y walor
praktyczny, umo¿liwiaj¹c zastosowanie zdobytej wiedzy w licznych dziedzinach administracji i gospodarki.
Absolwenci kierunku zarz¹dzanie s¹
specjalistami zdolnymi do wykonywania funkcji zarz¹dczych w ró¿norodnych organizacjach ¿ycia gospodarczego. Celem kszta³cenia na tym
kierunku jest wyrabianie u studiuj¹cych
zdolnoœci do wykonywania funkcji
sztabowych i kierowniczych w przedsiêbiorstwach. Przekazywana w trakcie
nauki wiedza dotyczy umiejêtnoœci
sprawowania funkcji kierowniczych,
z jednej strony - fachowej terminologii
i wiedzy, z drugiej - sposobów postêpowania u³atwiaj¹cych takie strukturalne
organizowanie sytuacji, by umo¿liwiæ
rozwi¹zywanie problemów praktyki.
Wiêcej o Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu na stronie:
www.prz.edu.pl/pl/wzim/
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¯ycie studenckie
Studiowanie to nie tylko udzia³ w zajêciach dydaktycznych. Aktywnoœæ studencka to szansa na realizacjê w³asnych projektów, rozwijanie ró¿norodnych pasji i ciekawych pomys³ów. Wspólne dzia³anie i organizowanie
w³asnych przedsiêwziêæ daje ogromn¹ satysfakcjê, mo¿e
byæ nie tylko twórcze, ale i przyjemne.
Z inicjatywy studentów dzia³a w Politechnice Rzeszowskiej m.in.:

o ponad 30 kó³ naukowych,
o Akademickie Radio i Telewizja "Centrum",
o Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca PRz

"Po³oniny",
o Klub Studencki "Plus",
o Klub Tañca Towarzyskiego "Plus Dance",
o KU AZS, prowadz¹cy zajêcia
w 18 sekcjach sportowych.

Samorz¹d Studencki
Adres: 35-084 Rzeszów, ul. Akademicka 1/23, DS "Promieñ", tel.: (017) 865 13 57, e-mail: samsprz@prz.edu.pl

Reprezentantem ogó³u studentów Politechniki Rzeszowskiej jest Samorz¹d Studencki, który na terenie naszej uczelni
prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie spraw studenckich, w tym
socjalno-bytowych i kulturalnych studentów. Wybory do Samorz¹du Studenckiego odbywaj¹ siê ka¿dego roku.
Z inicjatywy Samorz¹du corocznie organizowane s¹ tzw.
otrzêsiny studentów lat pierwszych, spotkania z kabaretem,

Akcja charytatywna na Rynku.
Fot. A. Kida

Rajd samochodowy w Politechnice.
Fot. P. Bielecki

Targi Edukacyjne dla kandydatów na studia, spotkania dyskusyjne z udzia³em studentów innych uczelni, obozy adaptacyjne dla studentów lat pierwszych.
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Juwenalia 2008.

Juwenalia 2008.
Fot. M. Misiakiewicz

Fot. M. Misiakiewicz

Samorz¹d Studencki PRz jest pomys³odawc¹ wielu cennych inicjatyw, m.in. Targów Pracy dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej, oraz organizatorem wielu imprez
adresowanych do studentów. W maju br. z inicjatywy Samorz¹du Studenckiego odby³ siê na terenie Politechniki rajd
samochodowy (pierwszy i zapamiêtany na d³ugo), zwyczajowo w maju ka¿dego roku organizowane s¹ juwenalia - tradycyjne œwiêto ¿aków, w czasie którego wolni od zajêæ
dydaktycznych studenci bawi¹ siê w miasteczku studenckim.
W okresie wakacyjnym (od po³owy lipca do koñca paŸdziernika) Samorz¹d prowadzi akcjê pn. "Pokój dla ¯aka", której
celem jest poœrednictwo w wynajmie kwater prywatnych dla
studentów na terenie Rzeszowa.
Juwenalia 2008.
Fot. M. Misiakiewicz

Przedstawiciele Samorz¹du Studenckiego uczestnicz¹ przy podziale
dotacji funduszu pomocy materialnej.
Szczegó³owe informacje nt. pomocy
materialnej dla studentów s¹ dostêpne
na stronie: www.prz.edu.pl.
Praca w Samorz¹dzie Studenckim
to bardzo cenna praktyka w pracy
spo³ecznej, niezwykle potrzebna
w pracy zawodowej podejmowanej
po ukoñczeniu studiów.
Wiêcej o Samorz¹dzie Studenckim na stronie:
samorzad.prz.rzeszow.pl
Wybory miss i mistera.
Fot. M. Misiakiewicz
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Klub Studencki "PLUS"
Adres: 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 1a, tel.: (017) 865 13 82

Klub Studencki "PLUS" Politechniki Rzeszowskiej jest najstarszym miejscem spotkañ m³odzie¿y akademickiej
w Rzeszowie, w którym licznie gromadz¹ siê studenci pragn¹cy mi³o spêdziæ wolny czas. Klub przyci¹ga
wszystkich profesjonaln¹ muzyk¹ i niezwyk³¹ atmosfer¹.
W klubie "PLUS" obywaj¹ siê ró¿nego rodzaju koncerty, dyskoteki, kursy tañca towarzyskiego i dyskotekowego, studenckie wieczory z reklam¹,
przegl¹dy piosenki studenckiej, wieczory kabaretowe. Na wystêpy s¹ zapraszani nie tylko lokalni artyœci, ale
tak¿e gwiazdy rangi ogólnopolskiej
oraz muzycy ze Stanów Zjednoczonych, krajów Unii Europejskiej, a nawet z Australii. Szczególn¹ sympati¹
studentów ciesz¹ siê imprezy "KICZPARTY", organizowane w ka¿d¹ niedzielê przy muzyce disco polo.
Nie s¹ to jedyne imprezy odbywaj¹ce siê w klubie "PLUS". Tutaj studenci organizuj¹ swoje pó³metki i ró¿ne

Plakat w "PLUSIE".
imprezy okolicznoœciowe. Od 2001
roku w klubie odbywaj¹ siê œwietne

i cenione nie tylko przez studentów Cykliczne Spotkania z Kultur¹ Studenck¹
POZYTON (www.pozyton.prv.pl),
w ramach których rzeszowscy ¿acy
maj¹ okazjê poznaæ takie formy rozrywki, jak teatr studencki, kabaret, piosenka poetycka oraz muzyka jazzowa,
blues i reggae.
Mi³ymi bywalcami ró¿nego rodzaju
zabaw i dyskotek s¹ uczestnicy Œwiatowego Festiwalu Zespo³ów Polonijnych
w Rzeszowie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Wiêcej o Klubie Studenckim
"PLUS" na stronie:
www.klubplus.pl

Reggae Party w “PLUSIE”.
Fot. w³asna
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Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca
Politechniki Rzeszowskiej "PO£ONINY"
Adres: 35-084 Rzeszów, ul. Podkarpacka 1, tel. (017) 865 15 99, e-mail: zychm@prz.rzeszow.pl

Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca Politechniki Rzeszowskiej "Po³oniny" reprezentacyjny zespó³ artystyczny Politechniki oraz miasta Rzeszowa rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ w listopadzie
1969 r., a wiêc w przysz³ym roku bêdzie
obchodzi³ 40-lecie.
Przez te wszystkie lata do chwili
obecnej swoimi wystêpami rozs³awia³
nasz¹ uczelniê i miasto zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W sk³ad
zespo³u, licz¹cego obecnie ponad 100
osób wchodz¹ cztery grupy wokalno-taneczne, soliœci oraz kapela, a jego
cz³onkami s¹ g³ównie studenci Politechniki Rzeszowskiej.
W swoim repertuarze zespó³ prezentuje bardzo szeroko folklor rodzimej
ziemi rzeszowskiej. S¹ to tañce rzeszowskie, przeworskie, lasowiackie,

Przyœpiewki s¹deckie.
Fot. M. Zych

kroœnieñskie, z okolic £añcuta, a tak¿e Pogórza Jasielsko-Gorlickiego.
"Po³oniny" posiadaj¹
w swoim repertuarze polskie
tañce narodowe, takie jak polonez, mazur, krakowiak, kujawiak i oberek oraz tañce
i przyœpiewki regionów po³udniowej i wschodniej Polski (m.in. podlaskie, lubelskie, Lachów S¹deckich,
Górali Podhalañskich).
Do chwili obecnej zespó³
da³ oko³o 2500 koncertów
w kraju i za granic¹, spotykaj¹c siê z gor¹cym przyjêciem publicznoœci i wieloma
pochlebnymi recenzjami pra-

“Po³oniny” w Moskwie.
Fot. M. Zych

,
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sowymi - jest to wynik wysokiego poziomu artystycznego tancerzy po³¹czonego z temperamentem i ¿ywio³owoœci¹ polskich tañców i przyœpiewek.
"Po³oniny" podczas swojej dzia³alnoœci wspó³pracowa³y, pocz¹tkowo,
z "Towarzystwem Wspó³pracy z Poloni¹ Zagraniczn¹", otrzymuj¹c w dowód
uznania z³oty medal tego Towarzystwa,
a póŸniej ze "Wspólnot¹ Polsk¹". Bra³y
udzia³ w koncertach powitalnych podczas wielu Festiwali Polonijnych.
Na zaproszenie Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku Polaków na Litwie, w 2004 r.
"Po³oniny" goœci³y w Wilnie, gdzie
wziê³y udzia³ w I Miêdzynarodowym
Festiwalu Kultury Polskiej na Litwie,
swoimi koncertami podbijaj¹c bez
reszty serca tamtejszej publicznoœci.
Zespó³ Politechniki Rzeszowskiej
nagra³ wiele programów telewizyjnych
i radiowych, posiada w swoim wielkim
ju¿ dorobku nagran¹ p³ytê, by³ wiele
razy nagradzany na licznych festiwalach krajowych i miêdzynarodowych
(m.in. we Francji, Belgii, Szwecji,
Portugalii, Puerto Rico, na Malcie oraz
w Rosji).

Suita tañców lubelskich.
Fot. M. Zych

Od trzech lat pary z zespo³u bior¹
udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie
Tradycyjnego Tañca Ludowego i za
ka¿dym razem s¹ najwy¿ej oceniane
przez komisjê artystyczn¹, zdobywaj¹c
pierwsze miejsca. "Po³oniny" od wielu

lat zapewniaj¹ oprawê artystyczn¹
wszystkich wa¿nych uroczystoœci
uczelnianych. S¹ kolorow¹ wizytów¹
naszej uczelni.
Wiêcej o "Po³oninach" na stronie:
http://www.prz.rzeszow.pl/
/poloniny

"Po³oniny" nad Wis³¹ w Pu³awach.
Fot. M. Zych
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Akademickie Radio i Telewizja Centrum
Adres: 35-084 Rzeszów, ul. Akademicka 6, tel.: (017) 854 01 01, fax: (017) 865 11 85
studio tel.: (017) 854 02 22, e-mail: redakcja@radiocentrum.pl

Pocz¹tki dzia³alnoœci rozg³oœni akademickiej siêgaj¹ 1970 r., kiedy to
z po³¹czenia radiowêz³ów poszczególnych domów studenckich miasteczka
akademickiego Politechniki Rzeszowskiej powsta³o jedno centrum radiowe.
Przyjê³o ono nazwê Studenckie Radio
Rzeszów Centrum. Program radiowy
przesy³any by³ drog¹ kablow¹ do blisko
2 tys. potencjalnych odbiorców. By³ to
program typowo studencki, nadawany
w paœmie porannym i wieczornym
w wymiarze kilku godzin dziennie.
W 1994 roku Politechnika Rzeszowska
wyst¹pi³a z wnioskiem do Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji o przydzia³
koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w paœmie UKF. W dniu
31 grudnia 1994 r. zmianie uleg³a nazwa
i koncepcja programowa radia, które
jako Akademickie Radio Centrum
(ARC) sta³o siê pierwsz¹ lokaln¹ stacj¹
komercyjn¹ w Rzeszowie nadaj¹c¹ na
falach eteru. S³uchacze ARC obok wie-

Karolina Marciszewska w trakcie realizacji programu filmowego Deja Vu.
Fot. A. Blahaczek

Reporterka Marta Gwizdak w akcji.
Fot. A. Blahaczek

lu wiadomoœci lokalnych otrzymuj¹ co godzinê serwis informacyjny, zawieraj¹cy najœwie¿sze informacje z kraju i ze œwiata.
Atutem radia jest bogata oferta programów
autorskich, w tym magazynów o tematyce
edukacyjnej, kulturalnej i akademickiej.
ARC nadaje na czêstotliwoœci 89,0 MHz.
Moc nadawania 100 W daje zasiêg oko³o
40 km wokó³ Rzeszowa. ARC dociera do
blisko 250 tys. s³uchaczy.
ARC jest najchêtniej s³uchan¹ rozg³oœni¹
w Rzeszowie, czego dowodzi bardzo du¿a
s³uchalnoœæ w miejscach publicznych. Najwy¿sze notowania osi¹ga w grupie wiekowej do 40. roku ¿ycia, s³uchaczami s¹
m³odzi ludzie lubi¹cy dobr¹ muzykê.
W 2004 roku powsta³a grupa Polskie
Rozg³oœnie Akademickie, zrzeszaj¹ca
wszystkie koncesjonowane stacje radiowe
o charakterze akademickim. Dziêki temu

,
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najlepsze materia³y dziennikarskie
maj¹ szansê dotrzeæ do 5 400 000
s³uchaczy, w tym do blisko 900 000 studentów. W 2008 roku ARC otrzyma³o
now¹ koncesjê, która umo¿liwia nadawanie programu o charakterze akademickim do koñca 2011 r.
Praca w ARC to nie tylko mo¿liwoœæ odbycia praktyki dydaktycznej,
ale równie¿ zdobycie drugiego zawodu
i cennych doœwiadczeñ.
ARC prowadzi transmisje bezpoœrednie z zawodów sportowych, przygotowuje te¿ wiele relacji z imprez
plenerowych, klubowych czy koncertów.
Wiêcej o Akademickim Radiu i Telewizji Centrum na stronie:
Studio emisyjne. Robert Szwajca.
www.radiocentrum.pl

Fot. A. Blahaczek

Miasteczko akademickie
Politechniki Rzeszowskiej
Siedziba administracji: 35-084 Rzeszów, ul. Akademicka 3, tel.: (017) 865 15 78, e-mail: akademik@prz.edu.pl

Fot. M. Misiakiewicz
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Si³ownia w akademiku.

Pi³ka pla¿owa w miasteczku.
Fot. M. Misiakiewicz

Miasteczko akademickie Politechniki Rzeszowskiej to nie tylko domy
studenckie, zapewniaj¹ce zakwaterowanie dla oko³o 2 500 studentów.
W miasteczku znajduje siê tak¿e
sto³ówka akademicka, przychodnia, apteka, klub studencki, amfiteatr, kort tenisowy, kiosk i sklepiki spo¿ywcze,
zak³ad fryzjerski, punkty kserograficzne i inne.
Do dyspozycji studentów przeznaczonych jest ogó³em siedem bardzo dobrze wyposa¿onych domów studenckich, w tym jeden poza Rzeszowem,

Fot. M. Misiakiewicz

w obrêbie lotniska Jasionka - przewidziany g³ównie do zakwaterowania
studentów specjalnoœci pilota¿owej
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Wszystkie domy studenckie posiadaj¹ wysoki standard wykoñczenia
i wyposa¿enia. Pokoje jedno-, dwui trzyosobowe maj¹ poprzez centralê
³¹cznoœæ telefoniczn¹ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ oraz dostêp do Internetu.
W domach studenckich PRz znajduj¹
siê si³ownie, pralnie, sklepiki, a w DS
"Ikar" odpowiednio wyposa¿ona pra-

Wnêtrze domu studenckiego.

cownia komputerowa, dostêpna dla
wszystkich studentów. Obok domów
studenckich znajduj¹ siê doœæ rozleg³e
tereny zieleni, nadaj¹ce siê do wypoczynku i rekreacji. Monitoring obiektów oraz profesjonalna ochrona zapewniaj¹ bezpieczeñstwo oraz dobre warunki do nauki i wypoczynku zamieszkuj¹cym tu studentom.
Wiêcej o Miasteczku Akademickim
na stronie:
http://www.prz.edu.pl/miasteczko

Przychodnia zdrowia - gabinet lekarski.
Fot. M. Misiakiewicz

Fot. M. Misiakiewicz
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Jarmark ekologiczny
Ju¿ po raz kolejny Zwi¹zek Komunalny "Wis³ok" i Urz¹d Miasta Rzeszowa zorganizowa³y 6 czerwca 2008 r. na
bulwarach nad Wis³okiem obchody
Œwiatowego Dnia Ochrony Œrodowiska. W tegorocznym, ju¿ IX Jarmarku
"SOS dla Ziemi" wziêli udzia³ studenci
III SD, zrzeszeni w Studenckim Kole
Naukowym In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej. Podczas jarmarku ekologicznego cz³onkowie Ko³a
stworzyli punkt informacyjno-edukacyjny z zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zaprezentowana
ekspozycja wybranych strumieni odpadów pozwoli³a wyjaœniæ zwiedzaj¹cym, które produkty mog¹ byæ poddane powtórnemu przetworzeniu oraz
w jaki sposób dziêki recyklingowi
chronimy œrodowisko naturalne. Nasze
stanowisko cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem nie tylko wœród dzieci, ale
i doros³ych odwiedzaj¹cych rzeszowskie bulwary. Studenci prowadzili równie¿ gry i zabawy ekologiczne, w tym
"elektroniczn¹ wêdkê" oraz konkurs na

Zainteresowanie dzieci jarmarkiem by³o nieoczekiwane.
Fot. w³asna

zgniatanie butelek PET. Finalnym
punktem naszego uczestnictwa w jar-

marku ekologicznym by³o wyst¹pienie
do wszystkich uczestników z apelem
o zaniechanie wrzucania przeterminowanych lekarstw do ubikacji. Mia³o
ono uœwiadomiæ, jak wielkie jest to zagro¿enie dla œrodowiska wodnego ze
wzglêdu na trudnoœci jego oczyszczania. Rozdaj¹c okolicznoœciowe ulotki
przedstawiaj¹ce ten problem, studenci
zwrócili siê do przedstawicieli w³adz
miasta o jego rozwi¹zanie w Rzeszowie, bowiem apteki niechêtnie przyjmuj¹ zbêdne farmaceutyki. Miejmy
nadziejê, ¿e has³o naszej akcji "Zmuœmy apteki, by przyjmowa³y przeterminowane leki, bo woda w ubikacji nie
jest miejscem ich utylizacji" przyniesie
jakiœ wymierny skutek, a imprezy takie
jak ta pozwol¹ zaszczepiæ myœlenie
proekologiczne wœród najm³odszych.
Adam Mas³oñ

Studenci III SD z Ko³a Naukowego In¿ynierii Œrodowiska z opiekunem.
Fot. w³asna
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Politechnika podczas "Œwiêta na Pañskiej"
W dniu 31 maja br., podczas "Œwiêta
na Pañskiej", Politechnika Rzeszowska
zaprezentowa³a atrakcyjny program
promocyjny. Pracownicy uczelni przygotowali bogaty program artystyczny
i informacyjny, promuj¹cy nasz¹ Alma
Mater.
Dwa stoiska PRz znajdowa³y siê na
ulicy 3 Maja. Podczas trwania imprezy
pracownicy i studenci uczelni udzielali
wszelkich informacji na temat Politechniki, jej oferty edukacyjnej i zasad rekrutacji na rok akademicki 2008/2009.
Akademickie Radio Centrum Politechniki Rzeszowskiej prowadzi³o wiele
konkursów dla dzieci, m³odzie¿y i osób
doros³ych, prezentacjê ogóln¹ uczelni
poprzez emisjê reklam, konferansjerkê
oraz bie¿¹ce komentowanie wydarzeñ.
Ciekawy wystêp Studenckiego Zespo³u
Pieœni i Tañca Politechniki Rzeszowskiej "Po³oniny" spotka³ siê z uznaniem
publicznoœci. Ponadto zespó³ dokona³
prezentacji strojów ludowych.
W programie przygotowanym przez
Politechnikê wyst¹pi³ tak¿e zespó³ "Keraan", jedyny na Podkarpaciu zespó³
tañca irlandzkiego, który powsta³
w Rzeszowie w listopadzie 2004 r. Od

Na stoisku prezentowa³a siê tak¿e GP.
Fot. M. Misiakiewicz

2005 roku jest zwi¹zany z Osiedlowym
Domem Kultury "Staroniwa". Obecny
sk³ad to szeœæ tancerek po³¹czonych
pasj¹ i zami³owaniem do tañca, muzyki
i kultury Irlandii, wykonuj¹cych utwory irlandzkie w formie nowoczesnej,
a tak¿e tradycyjne, zarówno w obuwiu

"Po³oniny" niezast¹pion¹ wizytówk¹ uczelni.
Fot. M. Misiakiewicz

miêkkim, jak i w stepie irlandzkim.
"Keraan" nie posiada oficjalnego choreografa, gdy¿ w Polsce jest niewielu
wykwalifikowanych instruktorów tañca irlandzkiego. Tancerki dokszta³caj¹
siê na kursach i warsztatach wyjazdowych, a od wrzeœnia maj¹ okazjê szkoliæ siê pod okiem certyfikowanego
nauczyciela z niemieckiej szko³y tañca
irlandzkiego "Tir Na Nog" Shane'a
McAvincheya.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ wystêp zespo³u "Karczmarze", który dziêki ¿yczliwoœci i wsparciu finansowemu w³adz
uc z e lni w yda ³ nie da wno s woj ¹
pierwsz¹ p³ytê. W repertuarze zespo³u
znajduj¹ siê utwory ró¿nych kultur.
Du¿¹ uwagê zespó³ poœwiêca muzyce
ukraiñskiej, ale oprócz niej prezentuje
równie¿ elementy muzyki klezmerskiej, góralskiej, s³owiañskiej oraz
polsk¹ muzykê tradycyjn¹, biesiadn¹
i ludow¹. Muzyka ta zaskarbia sobie
sympatiê zarówno m³odszych, jak
i starszych s³uchaczy.

Anna Worosz

,
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CZY S£OÑCE, CZY DESZCZ
PROMOCJA
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
NA SCENIE PLENEROWEJ
Tegoroczna promocja Politechniki Rzeszowskiej prowadzona jest na wielu p³aszczyznach. Na
antenie Akademickiego Radia Centrum zaprezentowane zosta³y wszystkie wydzia³y i kierunki studiów,
przeprowadzono równie¿ du¿¹ kampaniê reklamow¹ w formie spotów radiowych. Jednak obok tradycyjnych ju¿ form reklamy, jak og³oszenia prasowe, foldery, ulotki, spotkania w szko³ach œrednich, wizyty m³odzie¿y w uczelni, w sposób szczególny zauwa¿alna by³a prezentacja Politechniki
w trakcie imprez okolicznoœciowych.
W maju br. nasza uczelnia pojawi³a siê przy okazji "Œwiêta Paniagi", natomiast 13 czerwca 2008 r.
pod nazw¹ "Dzieñ Politechniki Rzeszowskiej" zorganizowana zosta³a du¿a akcja na scenie rzeszowskiego Rynku. Promocji uczelni towarzyszy³y wystêpy artystyczne oraz liczne konkursy z nagrodami.
W trakcie imprezy rzeszowskiej publicznoœci po
raz kolejny pokaza³ siê na scenie Zespó³ Pieœni
i Tañca "Po³oniny", który przygotowuj¹c siê do obchodów 40-lecia istnienia oraz Miêdzynarodowego
Festiwalu Zespo³ów Foklorystycznych w Pradze,
zaprezentowa³ m.in. tañce przeworskie, tañce Lachów S¹deckich i tañce Ziemi Rzeszowskiej. Na
scenie pojawili siê równie¿ znani nam ju¿ "Karczmarze" promuj¹c swoj¹ debiutanck¹ p³ytê "Pogranicze". Muzyka Karpat i Ba³kanów zdoby³a serca
publicznoœci.
Ciekawy wystêp zaprezentowa³ jedyny na Podkarpaciu zespó³ tañca irlandzkiego "Keraan". Zespó³
wykona³ utwory irlandzkie w formie nowoczesnej
oraz tradycyjne. Bardzo podoba³a siê para taneczna
Jadwiga Madej i Kamil Do³hañ - obecni wicemistrzowie Polski prezentowali tañce polskie w formie
towarzyskiej. Nie zabrak³o tak¿e mocnego uderzenia. Wieczorem na scenie pojawi³a siê grupa "Adapters, zwi¹zana ze studiem nagrañ SPAART
w Boguchwale. Zespó³ graj¹cy prost¹, energetyczn¹
i melodyjn¹ muzykê rockow¹, maj¹c¹ swoje korzenie w gara¿owym rocku z lat 60. i 70., ³adnie zakoñczy³ ca³¹ imprezê.
Wspó³organizatorzy Dnia Politechniki Rzeszowskiej to: Biuro Promocji i Rekrutacji, Dzia³ Nauczania, Akademickie Radio Centrum oraz ZPiT
"Po³oniny".
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"Niech ¿yje bal!
Bo to ¿ycie
to bal jest nad bale!"

Mi³y wieczór we wspólnym gronie.
Fot. w³asna

Z inicjatywy Samorz¹du Doktorantów naszej uczelni, w dniu 10
maja 2008 r. odby³ siê Bal Doktoranta Politechniki Rzeszowskiej.
W tê magiczn¹ noc Klub Studencki "PLUS" zmieni³ swe oblicze,
staj¹c siê t³em do jedynego w swoim rodzaju wydarzenia. To tu, na
jednym parkiecie spotkali siê doktoranci i w³adze uczelni. Zaproszono równie¿ kolegów i kole¿anki z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Ju¿ samo wejœcie, przy dŸwiêkach zaczarowanej muzyki zespo³u "Bandoneon" Kamila Niemca oraz piêkne kwiaty wrêczone

Na parkiecie spotkali siê doktoranci i w³adze uczelni.
Andrzej Blahaczek

Fot. w³asna
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ka¿dej uczestniczce balu sprawi³y, ¿e
znaleŸliœmy siê w zupe³nie innym, bajkowym œwiecie…
Uroczystego otwarcia balu dokonali
prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz
(by³y dziekan Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa) oraz dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. PRz (kierownik
Studiów Doktoranckich Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa). Ca³y wieczór wyœmienicie poprowadzi³ Pawe³
Wojewoda.
By³a to wspania³a okazja do poznania siê i nawi¹zania bli¿szych kontaktów z doktorantami innych wydzia³ów
czy uczelni. Ka¿dy mia³ szansê uwolniæ
siê na chwilê od szarej codziennoœci,
uczestnicz¹c w tym jedynym w swoim
rodzaju balu, który z pewnoœci¹ bêdzie
mile wspominany i z niecierpliwoœci¹
oczekiwany.
Jedn¹ z wielu atrakcji tego wieczoru
by³o wyst¹pienie duetu Fatiny Basmadji (skrzypce) oraz Piotra Grzybowskiego (gitara).

Przy wspólnym stole.
Fot. M. Misiakiewicz

Dziêki pomocy Zbigniewa Zieliñskiego zorganizowano profesjonalny
pokaz tañca. Wyst¹pili Barbara i Piotr
z Klubu Tañca Towarzyskiego Politechniki Rzeszowskiej "Pluse Dance".

Korzystaj¹c z okazji, pragnê serdecznie podziêkowaæ Szanownym Panom Profesorom, organizatorom oraz
wszystkim uczestnikom naszego balu.
Mam nadziejê, ¿e spotkamy siê ponownie za rok.
Jacek S. Tutak

"OD POMYS£U DO PRZEMYS£U"
I Seminarium Porozumienia Studenckich Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej
na rzecz transferu wiedzy i innowacji
Porozumienie Studenckich Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej na
rzecz transferu wiedzy i innowacji zosta³o zawarte 21 kwietnia 2008 r. Impulsem, który okaza³ siê dobr¹ tego porozumienia inspiracj¹, by³o zaproszenie na wewnêtrzne seminarium SKN
"ROBO". Opiekun tego ko³a dr Tomasz
¯abiñski z Katedry Automatyki i Informatyki skierowa³ zaproszenie do
wszystkich zainteresowanych nawi¹zaniem wspó³pracy. I tak "od nitki do
k³êbka", w szybkim tempie dosz³o najpierw do uznania potrzeby, a nastêpnie
do zawarcia porozumienia pomiêdzy
ko³ami naukowymi dzia³aj¹cymi na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
oraz na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Porozumienie podpisali prezesi i opiekunowie nastêpuj¹cych kó³:
SKN Pomiarowców "6 sigma", SKN
Lotników, SKN "EUROAVIA Rze-

szów", SKN Automatyków i Robotyków "ROBO", SKN Informatyków
"KOD".
Najistotniejszym postanowieniem
zawartym w porozumieniu jest to, ¿e
podstawow¹ form¹ wspó³pracy bêd¹
organizowane wspólnie, przynajmniej
raz w roku, seminaria. Za organizacjê
tych seminariów oraz wzajemn¹
wspó³pracê odpowiedzialne bêdzie co
roku inne ko³o.
Pierwsze wspólne seminarium
odby³o siê 17 czerwca 2008 r., a uroczystego otwarcia dokona³ prorektor ds.
nauczania prof. dr hab. Leszek WoŸniak. Natomiast merytoryczne obrady
seminarium obejmowa³y:
o prezentacjê dzia³alnoœci SKN (Studenckich Kó³ Naukowych) tworz¹cych porozumienie,
o prezentacjê przedstawicieli firm
produkuj¹cych oprogramowanie,

którego wydzia³owymi licencjami
dysponuje Politechnika Rzeszowska,
o prezentacjê przedstawicieli firmy
MTU Aero Engines, która w Rzeszowie tworzy swoje centrum naukowo-badawcze.
W czêœci 1., której przewodniczy³
prezes SKN "EUROAVIA Rzeszów"
student WBMiL Miros³aw Czubak,
poszczególne ko³a zaprezentowa³y
g³ówne cele i formy swojej dzia³alnoœci. Piotr Piêciak i Marcin G³adysz studenci z SKN Pomiarowców "6 sigma", przedstawili swoje prace zwi¹zane z tworzeniem oprogramowania do
sterowania wzorcowaniem aparatury
pomiarowej oraz przygotowaniem wyników wzorcowania do gromadzenia
w metrologicznej bazie danych. Opiekun SKN Lotników dr in¿. Jerzy Bakunowicz oraz studenci z tego ko³a: B³a¿ej

,

,
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Morawski i Maciej Dubiel, przedstawili bardzo interesuj¹c¹ prezentacjê bezza³ogowego samolotu oraz film nt.
badañ tego samolotu w locie. Student
Artur Pêkalski, obecny cz³onek miêdzynarodowego Zarz¹du Stowarzyszenia EUR O AVI A , przedstawi³
dzia³alnoœæ tego stowarzyszenia i zapowiedzia³ miêdzynarodow¹ konferencjê, której organizatorem jesieni¹ br.
bêdzie oddzia³ "EUROAVIA Rzeszów". Studenci: Rafa³ Pajda oraz
Grzegorz Skiba z SKN "ROBO",
przedstawili realizowane projekty
z dziedziny sterowania robotami oraz
szybkiego prototypowania uk³adów
sterowania pracuj¹cych w systemie
czasu rzeczywistego. Piotr Kaduk - prezes SKN Informatyków KOD, zaprezentowa³ dzia³alnoœæ tego ko³a zwi¹zan¹ z inicjatyw¹ Microsoft - tworzenia
spo³ecznoœci akademickiej. Natomiast
jego m³odszy kolega, student I roku
Marcin Jamro zaprezentowa³ oprogramowanie, w którego tworzeniu uczestniczy³ i które zosta³o wysoko ocenione
w konkursie firmy Microsoft. Prezentacja studenta Marcina Jamro wzbudzi³a
nie tylko nasze uznanie za jej swobodne
wykonanie oraz merytoryczn¹ stronê.
Wprawi³a tak¿e w podziw naszych go-

œci z Monachium, m.in. dr. Andreasa
Kreinera - pracownika tamtejszego
Uniwersytetu.
Czêœci 2. przewodniczy³ opiekun
SKN Informatyków KOD dr in¿. Bartosz Trybus. W tej czêœci przedstawiciel firmy Microsoft Piotr Kramarek Imagine Cup Manager, zaprezentowa³
nowe mo¿liwoœci pakietu MS Visual
Studio 2008 oraz nowe propozycje dla
IT Academy oraz studenckich kó³ naukowych. Natomiast przedstawiciel firmy National Instrument Pawe³ Hoerner
de Roithberg - Sales Manager, przedstawi³ mo¿liwoœci wykorzystania pakietu LabView do projektowania
i symulacji uk³adów automatycznego
sterowania.
Czêœci 3. przewodniczy³ opiekun
SKN "EUROAVIA Rzeszów" dr in¿.
Grzegorz Kopecki. Przedstawiciele firmy MTU Aero Engines z Monachium:
Victor Varieta oraz dr Andrea Kreiner,
przedstawili kierunki rozwoju sprzêtu
i oprogramowania do regulacji silników lotniczych oraz ich monitoringu na
tle nowoczesnych osi¹gniêæ przemys³u
lotniczego. Zaprezentowali tak¿e potrzeby powstaj¹cego w Rzeszowie centrum naukowo-badawczego tej firmy
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oraz szczegó³owe wymagania stawiane
kandydatom do pracy w tym centrum.
Podsumowuj¹c, mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e pierwsze seminarium
nowo powsta³ego porozumienia 5 Studenckich Kó³ Naukowych Politechniki
Rzeszowskiej by³o udanym wspólnym
przedsiêwziêciem, a zebrane podczas
jego przygotowañ i realizacji doœwiadczenia zostan¹ wykorzystane przy organizacji kolejnego podobnego seminarium, którego zrêby programowe
ju¿ powsta³y, a najprawdopodobniej
zostanie ono zorganizowane w semestrze zimowym roku akademickiego
2008/2009.
Korzystaj¹c ze sposobnoœci chcia³bym w imieniu organizatorów najserdeczniej podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania
i sprawnego przeprowadzenia naszego
I Seminarium, a tak¿e mgr. in¿. Bartoszowi Paw³owiczowi odpowiedzialnemu za Microsoft IT Academy w Politechnice Rzeszowskiej. Dziêkujê
wszystkim uczestnikom seminarium,
którzy przyjêli nasze zaproszenie i poœwiêcili kilka godzin mimo rozpoczêtej
ju¿ letniej sesji egzaminacyjnej.
Roman Tabisz

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

Z wizyt¹ w Wy¿szej Szkole Technicznej
w Nyiregyhazie
W ramach umowy podpisanej miêdzy Wydzia³em Budowy Maszyn i Lotnictwa a Wy¿sz¹ Szko³¹ Techniczn¹
w Nyiregyhazie na Wêgrzech, studenci
IV roku specjalnoœci lotnictwo (kierunek dyplomowania awionika) wraz
z cz³onkami Ko³a Naukowego EUROAVIA z³o¿yli wizytê w tej zaprzyjaŸnionej uczelni.
Wizyta, która mia³a miejsce
w dniach 7-9 maja 2008 r., mog³a siê

odbyæ jedynie dziêki pomocy finansowej:
8 dziekana WBMiL prof. dr. hab. in¿.
Feliksa Stachowicza,
8 Samorz¹du Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej.
Patronat naukowy nad wizyt¹ objê³a
Katedra Awioniki i Sterowania, której
kierownikiem jest prof. dr hab. in¿. Jan
Gruszecki.

W drodze do Nyiregyhazy postanowiliœmy zatrzymaæ siê w miejscowoœci
Sárospatak i zwiedziæ zamek Rakoczego. Zamek, oddzielony od centrum parkiem, wznosi siê na wysokiej skarpie
nad rzek¹ Bodrog. Niegdyœ otacza³a go
g³êboka fosa, a park by³ czêœci¹ wspania³ych ogrodów. Pod koniec XIX w.
zamek zosta³ mocno przekszta³cony
przez Windisch-Grätzów. Najs³ynniejsz¹ i najstarsz¹ jego czêœci¹ jest piê-
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ciopiêtrowa XV-wieczna Czerwona
Wie¿a (Vörös torony), pe³ni¹ca niegdyœ
rolê pa³acu i baszty obronnej. Zachowa³y siê piêknie rzeŸbione renesansowe kamienne portale i obramowania
okien. Od zachodniej i pó³nocnej strony
do wie¿y przylega czworok¹tny pa³ac
ufundowany w XVII w. przez Rakoczych. Pomiêdzy wie¿¹ a wschodnim
skrzyd³em zamku biegnie wspania³a renesansowa loggia, zwana Galeri¹ Zsuzsanny Lorántffy (na czeœæ ma³¿onki
Jerzego Rakoczego). Od po³udniowego
wschodu do Czerwonej Wie¿y przylega
dawny mur obronny z baszt¹ i kazamatami. Wiêkszoœæ baszt i murów zamkowych zburzono w XVIII w., pozostawiaj¹c tylko czêœæ mieszkaln¹.
Dzisiaj w zamku mieœci siê Muzeum
Rakoczych, w którym zgromadzono
dokumenty, portrety, bi¿uteriê oraz
rozmaite przedmioty zwi¹zane ze s³ynnym rodem i jego epok¹. W niektórych
komnatach zachowa³o siê wspania³e
umeblowanie (z czasów austriackich
w³aœcicieli). Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje niedu¿y wykusz z okr¹g³¹
komnat¹ ozdobion¹ zwornikiem
w kszta³cie ró¿y (na piêtrze w pó³nocno-wschodnim naro¿niku).
Wêgierska Wy¿sza Uczelnia Techniczna - podobnie jak nasza uczelnia kszta³ci studentów na kierunkach lotni-
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Budynek uczelni.

czych, w tym na kierunku pilota¿, na
który przyjmuje siê tylko 6 osób rocznie. Uczelnia dysponuje bogatym zapleczem technicznym, nowym symulatorem lotu, a tak¿e w pe³ni wyposa¿onym kompleksem lotniskowym, gdzie
kszta³ci swoich pilotów.
Tereny, na których dziœ znajduje siê
miasto, zamieszkiwane by³y ju¿ w epoce br¹zu. Pierwsze wzmianki o istniej¹cej tu osadzie pochodz¹
z 1326 r. (jej nazwa wymieniona jest
w kronikach króla Karola Roberta),
jednak œlady sta³ego osadnictwa
wskazuj¹ na X w. jako datê jej
za³o¿enia. Pochodzenie samej nazwy miasta nie jest dziœ do koñca
wyjaœnione - s³owem "nyír" okreœlano niegdyœ obszary bagienne, wyra¿enie "egyháza" znaczy zaœ "jeden
dom". Tureccy najeŸdŸcy z 1241 r.
zwykli tak w³aœnie okreœlaæ osady
posiadaj¹ce w swych murach koœció³.
Mniej wiêcej 6 km od miasta
znajduje siê Sóstófürdõ - s³ynny
oœrodek wypoczynkowy. Mieœci siê
on przy jeziorze Sóstó, przy którym
wybudowano rozleg³e kompleksy
basenów z wod¹ lecznicz¹. Naprzeciw Ratusza Miejskiego, po drugiej
Zamek Rakoczego.
stronie placu Kossutha wznosi siê
Fot. Arch. studentów IV MDL-S wspania³y neoromañski gmach kate-

Fot. Arch. studentów IV MDL-S

dry. Koœció³ wybudowano w latach
1902-1904 na planie typowego krzy¿a sk³ada siê z nawy g³ównej i dwóch naw
bocznych, przy czym jedno z jego
skrzyde³ wykoñczono jako zaokr¹glone. Podziw wœród turystów wzbudzaj¹
przede wszystkim znajduj¹ce siê we
wnêtrzu œwi¹tyni olbrzymie pos¹gi aposto³ów, choæ na uwagê zas³uguj¹
równie¿ p³askorzeŸby zdobi¹ce fasadê
i tympanom katedry.
Plac Bohaterów (Hosök tere) jest
drugim co do wa¿noœci placem
Nyíregyházy. Le¿y w bezpoœredniej
bliskoœci Ratusza Miejskiego, nieco
bardziej na pó³noc od niego. Wœród
piêknie utrzymanych trawników i ciesz¹cych oko rabat kwiatowych wznosi
siê budynek uwa¿any za najpiêkniejszy
w mieœcie - siedziba w³adz komitatu.
Wêgierscy opiekunowie postarali
siê, aby maksymalnie uatrakcyjniæ nam
4-dniowy pobyt w Nyiregyhazie. Zorganizowane przez nich spotkania
z w³adzami oraz studentami uczelni pozwoli³y nam zapoznaæ siê z tamtejszym
tokiem kszta³cenia studentów na pokrewnych kierunkach.
Dziêki uprzejmoœci opiekunów mieliœmy mo¿liwoœæ zapoznania siê z baz¹
laboratoryjn¹ wykorzystywan¹ do
szkolenia studentów specjalnoœci pilota¿owej. Zorganizowane specjalnie dla

,

,
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naszej grupy zajêcia praktyczne w uczelnianych laboratoriach oraz na pobliskim lotnisku pozwoli³y porównaæ
bazê dydaktyczn¹ posiadan¹ przez
nasz¹ uczelniê z baz¹ uczelni w Nyiregyhazie.
W trakcie naszej wizyty natrafiliœmy na swego rodzaju œwiêto tamtejszej
uczelni, kiedy to studenci wszystkich
kierunków mechanicznych wyruszaj¹
barwnym korowodem przez miasto.
Ka¿da grupa studentów porusza³a siê
pojazdami specyficznymi dla danego
kierunku: traktorami, samochodami,
czêœæ jecha³a doro¿kami, a nad tym
wszystkim lata³y samoloty pilotowane
przez naszych wêgierskich kolegów.
Korowód w koñcu dotar³ na Rynek,
gdzie po krótkich przemowach rozpoGrupa Avioniki na lotnisku.
czê³a siê czêœæ artystyczna.
Ta cenna wizyta da³a nam mo¿liwoœæ zapoznania siê z wêgiersk¹ uczelni¹ zajmuj¹c¹ siê kszta³ceniem stu- z formami przekazywania wiedzy prakdentów na kierunkach lotniczych. Mo- tykowanymi w naszej uczelni.
Na zakoñczenie wyra¿amy nadziegliœmy zobaczyæ, w jaki sposób prowadzony jest proces dydaktyczny na jê, ¿e równie¿ studenci m³odszych lat
uczelni w Nyiregyhazie i porównaæ go lotnictwa bêd¹ mieli w przysz³oœci mo-

Wspomnienia
z praktyk studenckich

IAESTE
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Fot. Arch. studentów IV MDL-S

¿liwoœæ odwiedzenia innych uczelni
kszta³c¹cych studentów w podobnych
specjalnoœciach.
Micha³ Chy³ek
Tomasz Rogalski
Studenci Politechniki Rzeszowskiej uczestnicz¹ w praktykach
IAESTE od trzech dziesiêcioleci.
Zwiedzili niema³¹ czêœæ œwiata, poznali inn¹ kulturê, odwiedzili egzotyczne miejsca. Po powrocie niektórzy z nich pisz¹ o swoich doœwiadczeniach i chêtnie dziel¹ siê
wra¿eniami nie tylko z podró¿y. Poni¿ej nowa porcja zapowiadanych
w numerze 6-8/2008 GP wspomnieñ.

Katarzyna Popczak,
Kanada 2007

S³ynny wodospad Niagara.
Fot. K. Popczak

Jestem absolwentk¹ Wydzia³u Chemicznego. W czasie poprzednich wakacji dziêki IAESTE mia³am mo¿liwoœæ
odbycia zagranicznej praktyki zawodowej w Queen's University w Kingston
w Kanadzie. Praktyka trwa³a dwa miesi¹ce. Pocz¹tkowo moja praca dotyczy³a symulacji molekularnych oraz
okreœlania wielkoœci wspó³czynnika
dyfuzji atomów z³ota i o³owiu na podstawie wygenerowanych danych. Podczas tego etapu praktyki mia³am okazjê
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nauczyæ siê podstaw programowania w MatLabie oraz sporz¹dzania artyku³ów naukowych w LaTeX-ie.
W ci¹gu drugiego miesi¹ca zajmowa³am siê badaniami nad mechanicznymi w³aœciwoœciami biomateria³ów.
G³ównym ich celem by³o zdeterminowanie wp³ywu dodatków pewnych substancji na wytrzyma³oœæ mechaniczn¹
i porowatoœæ wytwarzanych materia³ów.
Czas spêdzony w Kanadzie by³ dla
mnie owocny nie tylko pod wzglêdem
zawodowym, ale te¿ towarzyskim.
Nawi¹za³am kontakty ze studentami
z ró¿nych czêœci œwiata, ró¿nych œrodowisk spo³ecznych, kulturowych i religijnych. By³o to inspiruj¹ce i konstruktywne doœwiadczenie, które wp³ynê³o
te¿ na lepsze poznanie samej siebie oraz
w³asnych zdolnoœci i ograniczeñ. Zachêcam wszystkich studentów - którzy
jeszcze siê wahaj¹ i maj¹ jakiekolwiek w¹tpliwoœci - do wziêcia udzia³u
w praktyce, bo naprawdê warto, a zdobyta wiedza i doœwiadczenie s¹ bezcenne.
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K. Popczak (z lewej) z kanadyjskimi przyjació³mi.
Fot. K. Popczak

Praktykê zagraniczn¹ odby³am w ma³ym miasteczku Donauwoerth w Niemczech na po³udniu Bawarii. Pobyt
w Niemczech wspominam bardzo mi³o

Jeden z kanadyjskich pejza¿y.
Fot. K. Popczak

Joanna Krawczuk,
Niemcy 2006
Jestem absolwentk¹ Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska.

i ka¿demu polecam wykorzystanie (jeœli tylko istnieje taka mo¿liwoœæ) danej
przez IAESTE szansy. Mówi¹c o "szansie", mam na myœli: zdobycie pierwszych doœwiadczeñ zawodowych, podszkolenie jêzyka, poznanie ciekawych

ludzi, nawi¹zanie nowych przyjaŸni,
a przede wszystkim prze¿ycie naprawdê wspania³ej przygody! Mimo ¿e
w trakcie odbywania praktyki, ze
wzglêdu na odleg³oœæ, nie mia³am kontaktu z innymi uczestnikami IAESTE
oraz biurem w Niemczech, wszystko
uda³o siê wyœmienicie i odby³o siê bez
¿adnych problemów. Na miejsce dotar³am autokarem oraz poci¹giem.
Z dworca w Donauwoerth odebra³a
mnie pani, u której wynajmowa³am pokój. Pracê rozpoczê³am ju¿ nastêpnego
dnia po przyjeŸdzie.
Moim zadaniem by³o rysowanie
projektów w AutoCadzie, z czym poradzi³am sobie ca³kiem nieŸle. Sprawy finansowe: niektórych, jak i mnie przed
wyjazdem, mo¿e przera¿aæ wysoki
koszt takiej praktyki - nic bardziej mylnego!!! Koszt, jaki ponios³am przed
wyjazdem to: wp³ata na konto IAESTE
- 280 z³ (Niemcy), ubezpieczenie 60 z³, zakup biletu na przejazd - ok.
200 z³. Wynagrodzenie otrzymywa³am
w wysokoœci 600 euro miesiêcznie (za
pierwszy miesi¹c wyp³acone pierwszego dnia pracy - abym mog³a siê utrzymaæ i op³aciæ pokój). Koszt wynajêcia
pokoju wynosi³ 100 euro. Pozosta³e
500 euro naprawdê w zupe³noœci wystarcza³o "na wszystko". W nagrodê za
obowi¹zkowoœæ i wykonane projekty

,
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otrzyma³am jeszcze dodatkowo 300
euro. Wszystkim polecam taki wyjazd,
bo naprawdê WARTO!

Ewelina P³odzieñ,
Irlandia 2006
Jestem absolwentk¹ Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska.
Dziêki programowi IAESTE uda³o mi
siê wyjechaæ na praktykê do Irlandii
Pó³nocnej i uznajê mój wyjazd za
"strza³ w dziesi¹tkê". Jest bardzo wiele
powodów, dla których chcia³abym zachêciæ wszystkich do udzia³u w tego rodzaju praktyce. Dziêki niej zdobywacie cenne doœwiadczenie zawodowe,
a tym samym wpisujecie sobie kolejne
"punkty" do waszego CV. Ogromne s¹
korzyœci jêzykowe i kulturowe. Macie
okazjê zwiedziæ kraj, w którym odbywa
siê praktyka, przyjrzeæ siê z bliska innej
kulturze, zwyczajom, czy chocia¿by
przyzwyczaiæ siê do "dziwnego" akcentu, którego nie nauczono was
w szkole. Przyznam siê szczerze, ¿e ta
praktyka da³a mi jeszcze jedno. Nie
bojê siê teraz szukaæ powa¿nej pracy
w zawodzie za granic¹. Widzê wiêcej
mo¿liwoœci i wiem, ¿e mogê im sprostaæ.

RADIO
TRWA

O nowej koncesji radia informuje s³uchaczy redaktor programowy Robert
Szwajca.
Fot. w³asna

W listopadzie 2001 r. Politechnika
Rzeszowska uzyska³a koncesjê na rozpowszechnianie programu radiowego
pod nazw¹ "Akademickie Radio Centrum". Koncesja wydana na 7 lat regulowa³a zasady dzia³alnoœci naszej
rozg³oœni. W styczniu 2008 r. Politechnika wyst¹pi³a z wnioskiem o zmianê
koncesji radiowej. Na posiedzeniu
w dniu 27 lutego br. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjê³a uchwa³ê pozwalaj¹c¹ na tê zmianê. Na tej podstawie Witold Ko³odziejski - przewod-
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nicz¹cy KRRiT w dniu 7 maja 2008 r.
wyda³ decyzjê zmieniaj¹c¹ koncesjê radiow¹, dziêki czemu nasza stacja radiowa mo¿e nadawaæ program o charakterze akademickim do grudnia
2011 r.

Przed nami zatem ogrom pracy na
ci¹gle zmieniaj¹cym siê rynku nadawców radiowych. Czeka nas kolejna
zmiana programu ramowego i zwiêkszenie zasiêgu stacji. Podjête zosta³y
równie¿ dzia³ania zmierzaj¹ce do zmiany pozwolenia radiowego wydawanego

przez Urz¹d Komunikacji Elektronicznej. Mamy nadziejê, ¿e pozwoli to, aby
nasz program sta³ siê jeszcze bardziej
atrakcyjny, zyska³ kolejnych s³uchaczy, a jego odbiór mo¿liwy by³ na
ca³ym Podkarpaciu.
Andrzej Blahaczek

Z Rzeszowa do Ostrej Bramy - rowerem
Do wakacyjnej IV rowerowej pielgrzymki historyczno-krajoznawczej, zorganizowanej w lipcu br. przez Rzeszowsk¹ Akcjê Katolick¹,
do³¹czyli m.in. pracownicy naszej uczelni. Tegoroczna pielgrzymka z Rzeszowa do Wilna
odby³a siê pod has³em "Mocni
nadziej¹". Rankiem 5 lipca
2008 r. ok. 80 osób (m.in.
z Warszawy, Wroc³awia, Krakowa, Jas³a i oczywiœcie z Rzeszowa) wyruszy³o sprzed koœcio³a oo. Bernardynów w Rzeszowie, a po¿egna³o ich b³ogos³awieñstwo ks. bpa Edwarda
Bia³og³owskiego.
D³uga trasa pielgrzymki, w której wziê³o udzia³ dwóch
pracowników naszej uczelni: Andrzej Lis z hali sportowej
Centrum Dydaktyczno-Sportowego i Bogdan Filip z GSR,
wiod³a przez Staszów, Czêstochowê, Zduñsk¹ Wolê, Licheñ,
Toruñ, Gietrzwa³d, Gi¿ycko. Nasi koledzy, ubrani w stroje
sportowe z logo Politechniki Rzeszowskiej, godnie promowali uczelniê na ca³ej trasie. Trasa wycieczki zosta³a zaplanowana w piêknych krajobrazowo plenerach i po³¹czona ze
zwiedzaniem znanych nam z historii miejsc. W Czêstocho-

"Na Rossie" w Wilnie.

A. Lis w Ostrej Bramie.
Fot. w³asna

wie uczestnicy pielgrzymki zwiedzili Jasn¹ Górê, w Zduñskiej Woli dom rodzinny œw. Maksymiliana Marii Kolbego,
w Toruniu miejsce narodzin Miko³aja Kopernika. Zwiedzili
te¿ Pola Grunwaldu, gdzie przed 598 laty odby³a siê s³ynna
bitwa, w Gi¿ycku mieszkali w Twierdzy Boyen (tu nad jeziorami otaczaj¹cymi miasto mieli dzieñ odpoczynku). By³a to
nie tylko okazja do podziwiania Warmii i Mazur z niezliczon¹ iloœci¹ tamtejszych borów i jezior, ale tak¿e hartu ducha i cia³a, a nade wszystko wyznaczonego sobie celu pielgrzymki.
Ostatni etap tej niezwyk³ej wycieczki prowadzi³ z miejscowoœci Kukle do Wilna. Dnia 14 lipca o godz. 16.30 w towarzystwie litewskiej policji, przy serdecznych brawach
i pozdrowieniach mieszkañców Wilna, uczestnicy dotarli
pod Ostr¹ Bramê, gdzie powita³ ich … ordynariusz diecezji
rzeszowskiej ks. bp Kazimierz Górny, który przed cudownym obrazem odprawi³ mszê œw. w intencji grupy pielgrzymkowej, ich rodzin i zak³adów pracy. Przebyta trasa liczy³a
1350 km - dziennie przeje¿d¿ano œrednio ok. 170 km. Pielgrzymka mia³a w³asnego kucharza i serwisanta. Jak na
szczytny cel przysta³o dopisa³a pogoda, a uczestnicy byli
wszêdzie ciep³o przyjmowani. Dnia 15 lipca pielgrzymi wrócili autokarem do Rzeszowa. Byæ mo¿e za rok znów siê spotkaj¹.
Tadeusz Czu³no
Fot. w³asna

,
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ZAWODY
O PUCHAR KOMENDANTA
W dniu 22 lipca 2008 r. z okazji Œwiêta Policji odby³ siê III Turniej
Strzelecki Dziennikarzy o Puchar Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Zawody odby³y siê na policyjnej
strzelnicy w Zaczerniu.
Dziennikarze testowali wprowadzany na wyposa¿enie Policji
i Stra¿y Granicznej w drugim pó³roczu 2008 r. pistolet Walther P-99,
który zast¹pi popularne "Glocki". Dotychczas produkowany w Radomiu P-99 wykorzystywany by³ przez antyterrorystów, s³u¿by tajne
i operatorów grup nieetatowych.
Broñ ta okaza³a siê szczêœliwa dla dru¿yny Akademickiego Radia
Centrum, która w tym presti¿owym turnieju zajê³a wysokie 3.
miejsce (najlepsze spoœród rozg³oœni radiowych). Zwyciê¿y³a ekipa
"Super Nowoœci" przed "Gazet¹ Wyborcz¹".
Andrzej Blahaczek w oczekiwaniu na
komendê.
Fot. R. Szwajca

Uczestnicy turnieju z insp. J. Gdañskim.
Fot. Archiwum KWP

Zawodnicy przed oddaniem 10 regulaminowych i ocenianych strza³ów mieli
3 strza³y próbne na zapoznanie siê
z now¹ broni¹. Puchary i dyplomy
uczestnikom zawodów wrêczy³ inspektor Józef Gdañski - podkarpacki komendant wojewódzki Policji.
Turniej strzelecki by³ te¿ dobr¹
okazj¹ do wymiany pogl¹dów, doœwiadczeñ i konsolidacji œrodowiska podkarpackich mediów.
Andrzej Blahaczek

Trochê wiêcej o SPORcie

TENIS STO£OWY
Trzeci sezon w ekstraklasie

Ju¿ trzeci kolejny sezon w elicie
krajowego ping-ponga zaliczy dru¿yna
naszej uczelni KU AZS Politechnika
Rzeszowska. W gronie 10 najlepszych
polskich dru¿yn nasz zespó³ bêdzie
najm³odszym i jednym z nielicznych
stuprocentowo polskich. Wiêkszoœæ
klubów polskiej ekstraklasy siêgnê³a
bowiem po zaci¹g chiñski i w wielu
dru¿ynach wystêpowaæ bêdzie czêsto

nawet po kilku Chiñczyków. W tej sytuacji poziom rozgrywek polskiej ligi
wzrós³ niepomiernie i w tej chwili zalicza siê ona do najmocniejszych w Europie.
Tym bardziej godna podkreœlenia
jest mocna pozycja KU AZS PRz. Jeœli
do tego dodamy drugie miejsce zajête
w Pucharze Polski, to rzeczywiœcie jest
siê czym pochwaliæ. Ponadto lider ze-

spo³u - cz³onek kadry narodowej Polski
- Tomasz Lewandowski zdoby³ br¹zowy medal w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w najbardziej presti¿owej grze pojedynczej seniorów. Po
ubieg³ym sezonie, zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami, w dru¿ynie Politechniki nast¹pi³y zmiany kadrowe.
Odszed³ zdobywaj¹cy najwiêcej punktów w lidze Dariusz Kie³b - wychowa-
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nek zespo³u, i graj¹cy od 20 lat w AZS
Krzysztof Marcinowski, a na ich miejsce pozyskano dwóch nastêpnych kadrowiczów: braci bliŸniaków Paw³a
i Piotra Chmielów oraz maj¹cego za
sob¹ wystêpy w ligach niemieckiej
i szwedzkiej Alana Wosia. S¹ to m³odzi
zawodnicy, którzy dziêki przychylnoœci w³adz uczelni chc¹ studiowaæ
w Rzeszowie i w ten sposób zwi¹zaæ siê
z Politechnik¹ na d³u¿ej.
Dru¿yna bardzo starannie przygotowywa³a siê do sezonu 2008/2009.
W lipcu br. odby³a dziesiêciodniowe
zgrupowanie ogólnorozwojowe w Zakopanem, natomiast ca³y sierpieñ spêdzi³a na dwóch obozach kadry narodowej w Ostródzie. Do Rzeszowa zawodnicy zjechali dopiero na Akademickie Mistrzostwa Polski, które odby³y
siê w dniach 30-31 sierpnia w obiektach Kapitan zespo³u Tomasz Lewandowski poprowadzi zespó³ Politechniki RzeszowCentrum Dydaktyczno-Sportowego skiej w rozgrywkach ekstraklasy w sezonie 2008/2009.
Fot. I. Kanabrodzki
PRz przy ul. Poznañskiej. AMP by³y
g³ównym sprawdzianem formy przed
rozgrywkami ligowymi, w których KU B³aszczyka przed jego wyjazdem do skie bêd¹ rozgrywane w hali Centrum
AZS chce odegraæ znacz¹c¹ rolê. Tak¿e Pekinu i jest raczej pewniakiem do paŸ- Dydaktyczno-Sportowego (sektor C).
indywidualnie nasi kadrowicze zamie- dziernikowego wyjazdu na Mistrzo- AZS serdecznie zaprasza wszystkich
rzaj¹ mocno zaznaczyæ swoj¹ pozy- stwa Europy, które odbêd¹ siê w Sankt sympatyków akademickiego sportu na
cjê w krajowym ping-pongu. Pawe³ Petersburgu. Szansê na miejsce w eki- te zawody. Zapowiadaj¹ siê du¿e emoChmiel by³ krajowym sparingpartne- pie bia³o-czerwonych ma równie¿ To- cje!
Podajemy tak¿e terminarz pierwszej
rem naszego olimpijczyka Lucjana mek Lewandowski. Mecze mistrzowrundy rozgrywek ekstraklasy mêskiej
z udzia³em naszej dru¿yny na 2008 r.:
8 20 wrzeœnia: Dojlidy Bia³ystok - KU
AZS PRz (wyjazd),
8 27 wrzeœnia: KU AZS PRz - CONDOHOTELS-MORLINY Ostróda,
godz. 11.00,
8 18 paŸdziernika: ZKS Drzonków KU AZS PRz (wyjazd),
8 4 listopada: KU AZS PRz - Gorzovia
Gorzów, godz. 16.00,
8 8 listopada: KU AZS PRz - GLKS
Nadarzyn, godz. 11.00,
8 30 listopada: Trasko Ostrzeszów KU AZS PRz (wyjazd),
8 9 grudnia: Bogoria Grodzisk Mazowiecki - KU AZS PRz (wyjazd),
8 13 grudnia: KU AZS PRz - Odra
G³oska, godz. 11.00,
8 16 grudnia: TIM KOMINKI OPOKA Trzebinia - KU AZS PRz (wyjazd).
Pawe³ Chmiel przed Olimpiad¹ w Pekinie sprawdza³ formê polskiego olimpijczyka
Tadeusz Czu³no
Lucjana B³aszczyka.
Fot. I. Kanabrodzki
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stanicy przyje¿d¿aj¹ g³ównie pracownicy PRz z rodzinami. Trochê ¿al, ale przecie¿
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z przyrod¹ za pan brat nic nie jest w stanie zniechêciæ - ani plaga kleszczy, ani ¿mije czy
przeciekaj¹ce namioty. Najlepszym tego przyk³adem jest 4-letnia Gabrysia Nowosiad,
która goœci³a u nas ju¿ po raz pi¹ty…tak tak, pierwszy raz jeszcze u mamy pod serduszkiem. Kiedy przyszed³ czas po¿egnania, stwierdzi³a, ¿e nie pojedzie do domu tylko chce
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Druk

Gabrysia (z lewej) zaczyna ju¿ graæ w badmintona.

I tym sympatycznym akcentem zakoñczyliœmy akcjê "Wakacje z AZS-em”.
Stanis³aw Ko³odziej
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