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Ko³a naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa

Ko³o Naukowe Lotników
Opiekun - mgr in¿. Jerzy Bakunowicz

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Wykonanie prac przejœciowych i dyplomowych.
� Wspó³organizacja II edycji Miêdzyuczelnianych In¿ynierskich

Warsztatów Lotniczych.

� Udzia³ w Jubileuszowej Sesji Kó³ Naukowych PRz.
� Prowadzenie zajêæ szkoleniowych.
Zamierzenia na 2006 r.
� Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a.

STUDENCKI RUCH NAUKOWY
na Politechnice Rzeszowskiej
STUDENCKI RUCH NAUKOWY
na Politechnice Rzeszowskiej

Ko³o Naukowe Mechaników
Sekcja samochodowa

Opiekun - dr in¿. Artur Jaworski

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Prowadzenie badañ naukowych.
� Zorganizowanie wyjazdu na targi motoryzacyjne.
� Udzia³ w:

� VIII Seminarium Naukowym Studentów i M³odych In¿ynie-
rów Mechaników,

� Poznañskich Targach Motoryzacyjnych „Poznañ Motor
Show 2005”,

� Jubileuszowej Sesji Kó³ Naukowych PRz.
� Zmodernizowanie strony internetowej Ko³a.

Zamierzenia na 2006 r.
� Prace zwi¹zane z diagnostyk¹ samochodów osobowych z wy-

korzystaniem nowoczesnych urz¹dzeñ diagnostycznych.
� Kontynuacja prac nad konstrukcj¹ pojazdu o napêdzie

hybrydowym spalinowo-elektrycznym.

Ko³o Naukowe Robotyki “Mechatronik”
Opiekun - dr in¿. Maciej Trojnacki

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Dopracowanie istniej¹cych konstrukcji minirobotów.
� Oprogramowanie ró¿nego typu sensorów.
� Programowanie serwomechanizmów firm Graupner i Futaba.
� Wizualne programowanie kontrolerów RCX minirobotów

w œrodowisku Robotics Invention System.
� Programowanie kontrolerów RCX minirobotów w jêzyku C++

oraz kontrolerów Handy Bard.
� Programowanie robota Scorbot z zastosowaniem oprogramo-

wania Scorbase Pro oraz robota Pioneer 2DX w œrodowisku Sa-
phira.

� Szybkie prototypowanie uk³adów sterowania minirobotów
z zastosowaniem œrodowiska Real Time Windows Target.

� Badanie i projektowanie przek³adni obiegowych.
� Zaprojektowanie konstrukcji czterono¿nego robota kro-

cz¹cego.
� Rozpoczêcie budowy czterono¿nego robota krocz¹cego.
� Organizowanie seminariów naukowych.

� Organizowanie pokazów robotów na targach edukacyjnych.
W trakcie pokazów zaprezentowano dzia³anie dziesiêciu ró¿-
nych robotów, w tym:
� manipulatora Scorbot 4PC,
� robota mobilnego Pioneer 2DX,
� szeœciono¿nego minirobota krocz¹cego,
� robota inspekcyjnego,
� mobilnych minirobotów z kontrolerami RCX,
� mobilnych minirobotów z kontrolerami Handy Board.

� Zorganizowanie ogniska integracyjnego.
� Czynny udzia³ w Jubileuszowej Sesji Kó³ Naukowych PRz.
� Opracowanie artyku³u prezentuj¹cego dotychczasow¹ dzia-

³alnoœæ KN, który bêdzie opublikowany w zeszycie naukowym
- Prace Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej.

Zamierzenia na 2006 r.
� Przygotowanie pokazów na Targi Edukacyjne w 2006 r.
� Wykonanie czterono¿nego minirobota krocz¹cego.
� Wykonanie projektu dwuno¿nego minirobota krocz¹cego.



II GAZETA POLITECHNIKI

Ko³o Naukowe Szybowników “Bezmiechowa”
Opiekun - dr in¿. Andrzej Majka

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Wykorzystanie technik CAD/CAM w projektowaniu szybow-

ców. Analizowano przydatnoœæ wspó³czesnych systemów
CAD/CAM (CATIA, UNIGRAPHICS) na ró¿nych etapach
tworzenia projektu szybowca. Tworzono równie¿ autorskie sy-
stemy obliczeniowe wspomagaj¹ce proces projektowania.

� Analizowanie startu za wyci¹gark¹ w warunkach górskich. Do-
konano analizy startu szybowca z wykorzystaniem wyci¹garki,
w warunkach odpowiadaj¹cych lotnisku w Bezmiechowej. Sy-
mulacje numeryczne obejmowa³y przypadki startu normalnego
(dla du¿ej ró¿nicy wysokoœci pomiêdzy punktem startu i wy-
ci¹gark¹) oraz przypadki startu przerwanego (np. po zerwaniu
liny).

� Modyfikacja szybowca PW-3 Bakcyl.
� Opracowywanie wymagañ do projektowania nowych szybow-

ców. Opracowano za³o¿enia projektowe szybowca szkolno-tre-
ningowego, który móg³by byæ bezpiecznie wykorzystywany
w AOS w Bezmiechowej.

� Zorganizowanie kursu doskonal¹cego dla personelu lataj¹cego.
� Uczestnictwo w Krajowych Zawodach Szybowcowych.

Zamierzenia na 2006 r.
� Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a.
� Analiza startu grawitacyjnego.
� Badania lekkich, bezsilnikowych aparatów bezpilotowych.

Ko³o Naukowe In¿ynierii Zarz¹dzania
Opiekun - dr in¿. Andrzej Pacana

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Poszerzanie wiedzy z zakresu in¿ynierii zarz¹dzania.
� Zorganizowanie wycieczki do WSK-PZL Rzeszów, gdzie stu-

denci zapoznali siê z profilem dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa.
� Wycieczka do RES-ALMET-u.
� Zorganizowanie spotkañ z:

� prezesem OMPR pt. „Jak doprowadziæ organizacjê do certy-
fikacji SZJ”,

� pe³nomocnikiem ds. SZJ w Centrum Rozwoju Spo³eczno-
Ekonomicznego pt. „Systemy Zarz¹dzania Jakoœci¹
w dzia³alnoœci ma³ej organizacji”.

� Zrealizowanie sesji Lean Manufacturing.

� Opracowanie i opublikowanie 6 artyku³ów w zeszycie nau-
kowym – Prace Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej.

Zamierzenia na 2006 r.
� Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a.
� Spotkania z interesuj¹cymi osobami.
� Wyjazdy do przemys³owych zak³adów pracy posiadaj¹cych

Systemy Jakoœci oparte na normach PN – EN ISO serii 9000
b¹dŸ PN – EN ISO serii 14000 lub interesuj¹ce systemy logisty-
czne.

� Opracowanie strony www.
� Opracowanie artyku³ów do zeszytu naukowego - Prace Kó³

Naukowych Politechniki Rzeszowskiej.

� Udzia³ w konferencjach organizowanych przez inne studenckie
ko³a naukowe.

� Organizowanie seminariów wyg³aszanych przez zaproszonych
absolwentów kierunku automatyka i robotyka oraz przez pra-
cowników PRz.

� Promocja Ko³a.
� Badania w³asne przedstawicieli Ko³a.
� Opracowanie strony Katedry i Ko³a.

� Programowanie ruchu robotów dostêpnych w Katedrze.
� Badania doœwiadczalne serwomechanizmów.
� Programowanie silników krokowych.
� Prezentacja filmów zwi¹zanych z robotyk¹.
� Zapoznawanie siê z pracami magisterskimi absolwentów kie-

runku automatyka i robotyka.
� Przegl¹d czasopism zwi¹zanych z robotyk¹.
� Prowadzenie dyskusji na tematy zwi¹zane z robotyk¹.

Ko³o Naukowe “Euroavia”
Opiekun - mgr in¿. Grzegorz Kopecki

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Zorganizowanie Miêdzynarodowych Spotkañ Studentów

Lotnictwa Fly-In Rzeszów-Bezmiechowa.
� Uczestnictwo w Dorocznym Kongresie Euroavii, podczas

którego Ko³o uzyska³o pe³noprawne cz³onkostwo w Stowarzy-
szeniu Euroavia.

� Uczestnictwo w Miêdzynarodowych Warsztatach Projek-
towych w Mediolanie wœród 25 uczestników z Europy
wybranych przez organizatora.

� Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Muzeum Lotnictwa
w Krakowie.

� Rozpoczêcie prac naukowych polegaj¹cych na wyposa¿eniu
modelu lataj¹cego RC w elementy awioniki.

� Opracowanie dwóch artyku³ów do miêdzynarodowego czaso-
pisma Euroavia News.

Zamierzenia na 2006 r.
� Kontynuacja pracy naukowej, polegaj¹cej na wyposa¿eniu mo-

delu lataj¹cego w elementy awioniki.
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Ko³o Naukowe Informatyków - Sieci Komputerowe
Opiekun - dr hab. in¿. Franciszek Grabowski, prof. PRz

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Badania zwi¹zane z opisem i klasyfikacj¹ systemów prostych

i z³o¿onych. Opis realizowany by³ na bazie badañ statystycz-
nych rzeczywistych oraz symulowanych systemów i sieci
komputerowych.

� Przedstawienie w systematyczny sposób metodyki analiz staty-
stycznych.

� Stworzenie aplikacji umo¿liwiaj¹cych zastosowanie nowo-
czesnych metod statystycznych.

� Realizowanie projektów.
Zamierzenia na 2006 r.
� Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a.
� Stworzenie w³asnego pakietu statystycznego umo¿liwiaj¹cego

realizacjê badañ na ró¿nych platformach systemowych.

Ko³o Naukowe Informatyków “Kod”
Opiekun - dr in¿. Andrzej Kubaszek

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Cotygodniowe dwugodzinne spotkania w Laboratorium Kom-

puterowym Zak³adu Podstaw Elektrotechniki i Informatyki, na
których studenci przygotowywali referaty.

� Udzia³ w Akademickich Mistrzostwach w Programowaniu Ze-
spo³owym.

� Organizowanie spotkañ Rzeszowskiej Grupy U¿ytkowników
Linuksa, na które cz³onkowie Ko³a przygotowywali pre-
zentacje.

� Reorganizacja witryny Ko³a.

Zamierzenia na 2006 r.
� Kontynuacja przygotowañ i udzia³ w akademickich zawodach

programistycznych.
� Realizacja grupowego projektu dotycz¹cego automatycznego

sprawdzania zadañ programistycznych.
� Obs³uga i rozwój us³ug serwera Ko³a.
� Kontynuacja organizowania spotkañ Rzeszowskiej Grupy

U¿ytkowników Linuksa.
� Zorganizowanie kolejnego konkursu programistycznego dla

wszystkich studentów uczelni.

Ko³a naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

Ko³o Naukowe Elektroenergetyków
Opiekun - dr in¿. Henryk Wachta

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Udzia³ w Forum Technologicznym INNOTECH w Mielcu

z prezentacj¹ zakresu dzia³alnoœci naukowej oraz ofert¹
wspó³pracy z przemys³em.

� Wspó³organizacja kolejnej edycji Wernisa¿u Grafiki Kom-
puterowej dla studentów Politechniki Rzeszowskiej.

� Udzia³ w Jubileuszowej Sesji Kó³ Naukowych PRz.
� Udzia³ w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kó³

Naukowych.
� Wykonanie komputerowych modeli zabudowy rynku rze-

szowskiego oraz przygotowanie projektu iluminacji wy-
branych obiektów tego zespo³u urbanistycznego.

� Kontynuacja komputerowej rekonstrukcji zniszczonego w cza-
sie I wojny œwiatowej zabytkowego ratusza w Przemyœlu oraz
zabudowy po³udniowej pierzei XVII-wiecznego rynku.

� Kontynuacja prac zwi¹zanych z zabudow¹ stanowisk
laboratoryjnych, na których bêd¹ wykonane badania Ÿróde³
œwiat³a i pomiary ich parametrów fotometrycznych. Urz¹-
dzeniami pomiarowymi bêd¹ - kula Ulbricha oraz fotometr
ramienny.

Zamierzenia na 2006 r.
� Tworzenie projektów iluminacyjnych wybranych obiektów ar-

chitektonicznych.
� Dalszy udzia³ w przygotowaniu stanowisk laboratoryjnych

w nowo powstaj¹cym Laboratorium Podstaw Techniki Œwietl-
nej.

� Rekonstrukcje komputerowe zespo³ów urbanistycznych w wy-
branych miastach Podkarpacia.

� Tworzenie programów komputerowych wspomagaj¹cych
badania naukowe z zakresu oœwietlenia.

� Udzia³ w sympozjach, kongresach oraz obozach naukowych
organizowanych przez uczelnie zrzeszone w Euroavii oraz inne
ko³a naukowe.

� Organizacja edukacyjnej wycieczki do Muzeum Lotnictwa.

� Rozpoczêcie cyklu artyku³ów popularnonaukowych prezen-
tuj¹cych historiê polskiego lotnictwa w czasopiœmie Euroavia

News.
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Ko³o Naukowe Geodetów “Glob”
Opiekun - mgr in¿. Jerzy Gajdek

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Wspó³zorganizowanie obozu naukowego razem z KN In¿y-

nierii Œrodowiska i KN "Geoida" z Politechniki Warszawskiej
w Bezmiechowej Górnej.

� Wykonanie pomiarów okresowych do badania osiadañ
posadzki i badania odkszta³ceñ hangaru na szybowce w Bez-
miechowej.

� Stabilizacja i pomiar technik¹ satelitarn¹ GPS punktów
geodezyjnych w otoczeniu Oœrodka w Bezmiechowej.

� Okreœlenie wspó³rzêdnych prostok¹tnych i geograficznych
Wie¿y Kontroli Lotów Oœrodka Szybowcowego.

� Odtworzenie czêœci granicy dzia³ki Politechniki na styku z Par-
kiem Krajobrazowym w Bezmiechowej.

� Pomiar ci¹gu poligonowego na stoku pó³nocnym pod przysz³e
cele inwestycyjne w Bezmiechowej.

� Wykonanie pomiaru okresowego do badania osiadañ DS
"Alchemik" i budynku "P" Politechniki Rzeszowskiej.

� Oznakowanie punktów geodezyjnych na terenie Miasteczka
Akademickiego, na których mo¿na sprawdziæ odbiorniki
GPS-u.

� Opublikowanie artyku³u pt. 125-lecie urodzin Kaspra Weigla

w ogólnopolskim miesiêczniku Geodeta nr 12/2005 oraz art.
pt. Kasper w GP 9/2005.

� Odszukanie "niewidzialnego" przeciêcia po³udnika i równo-
le¿nika o okr¹g³ych wartoœciach (Nowiny z 14 VI 2005).

� Wykonanie dwóch wariantów profili pod³u¿nych pod przysz³y
wyci¹g narciarski na stoku pó³nocnym Oœrodka Szybow-
cowego w Bezmiechowej.

� Uczestnictwo w Jubileuszowej Sesji Kó³ Naukowych zorgani-
zowanej przez KN "Esprit".

� Zaktualizowanie Kroniki i strony internetowej Ko³a.
� Wykonanie bardzo wielu obliczeñ niezbêdnych do wymie-

nionych pomiarów przy pomocy odpowiednich programów
komputerowych i sporz¹dzenie z ka¿dego wykonanego zadania
tzw. operatów pomiarowych, przekazanych administracji
uczelni.

� Rozpoczêta w kwietniu 2004 r. i kontynuowana w 2005 r.
dzia³alnoœæ Naukowego Ko³a Geodetów "Glob" przynios³a
wymierne korzyœci w postaci:

Ko³o Naukowe Budowlanych
Sekcja konstrukcyjna

Opiekun - dr in¿. Lucjan Œlêczka

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Realizacja zagadnieñ komputerowego wspomagania

projektowania przy u¿yciu programu ADINA. Analizom
poddano ustroje prêtowo-ciêgnowe, takie jak maszty i niektóre

typy wie¿, dla których przeprowadzono analizy statyczne i dy-
namiczne ich zachowania siê.

Zamierzenia na 2006 r.
� Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a.

Ko³a naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

Ko³o Naukowe In¿ynierii Œrodowiska
Opiekun - dr in¿. Piotr Koszelnik

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� W dniach 4-8 lipca oraz 1-5 sierpnia 2005 r. w Polañczyku

odby³y siê dwa etapy obozu naukowego pod nazw¹ "Chroñmy
Solinê". Celem prac by³a identyfikacja obecnej jakoœci do-
p³ywów oraz wód zbiorników soliñskiego i myczkowskiego,
a tak¿e interpretacja ewentualnych zmian w odniesieniu do
wczeœniejszych badañ. G³ównym celem obozu by³a obserwacja
zmian eutroficznych, które wynikaj¹ z nadmiernego obci¹¿enia
zwi¹zkami biogennymi.

� W dniach 31 lipca - 7 sierpnia 2005 r. w Bezmiechowej wspó³-
organizowano obóz naukowy. W trakcie obozu realizowano
trzy zadania:

� ocena stanu œrodowiska przyrodniczego w zakresie po-
wierzchni terenu, flory oraz fauny,

� analiza gospodarki wodno-œciekowej oœrodka szybowcowe-
go,

� celowoœæ i mo¿liwoœæ zagospodarowania turystycznego te-
renu bêd¹cego w dyspozycji PRz.

Zamierzenia na 2006 r.
� Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a.
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Sekcja spektroskopii optycznej
Opiekun - dr Jan Domin

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Wykonanie i opublikowanie pracy naukowej, która pre-

zentowana by³a na sympozjum w Wildze.
� Zaprezentowanie dorobku sekcji optycznej w trakcie Jubi-

leuszowego Seminarium Ko³a "Esprit" PRz.
� Przygotowania do wykonania atlasu widma toru do stan-

daryzacji widm molekularnych na spektrografie PGS-2.

Zamierzenia na 2006 r.
� Przeprowadzenie badañ w zwi¹zku z wdro¿eniem technologii

standaryzacji widm molekularnych za pomoc¹ widma toru.
� Wykonanie prac adaptacyjnych celem uruchomienia stano-

wiska pró¿niowego.

Ko³a Naukowe dzia³aj¹ce
przy Katedrze Fizyki

Ko³o Naukowe Metod Fizyki Stosowanej
Sekcja Spektroskopii Mechanicznej

Opiekun - dr in¿. Tomasz Wiêcek

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Wykonanie i opublikowanie pomiaru modelu Younga dla

w³ókien bazaltowych technik¹ laserow¹.
� Uczestnictwo w seminarium Jubileuszowym 35-lecia Ko³a Na-

ukowego Chemików „Esprit” w PRz.
� Publikacja prac w materia³ach pokonferencyjnych.

� Przyjêcie zlecenia badawczego na opracowanie metody pomia-
ru optycznego objêtoœci kapilar.

Zamierzenia na 2006 r.
� Kontynuacja badañ w³aœciwoœci w³ókien kompozytowych oraz

œwiat³owodowych za pomoc¹ technik laserowych.

Ko³o Naukowe Mostowców
Opiekun - dr in¿. Lucjan Janas

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Zapoznanie siê z budow¹ obwodnicy G³ogowa Ma³opolskiego.
� Udzia³ w seminarium dotycz¹cym nowoczesnych rusztowañ

i deskowañ.
� Rozstrzygniêcie konkursu na logo Ko³a Naukowego.
� Tworzenie i rozwijanie witryny internetowej KNM.
� Wycieczka techniczna na budowê-remont Mostu Karpackiego

w Rzeszowie.
� Udzia³ w V Integracyjnym Ognisku Studenckich Kó³

Naukowych PRz.
� Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego mostów w miejs-

cowoœci Bia³a i Babica k. Rzeszowa.

� Zapoznanie siê z budow¹ wiaduktu nad lini¹ magistraln¹ PKP
w Za³ê¿u.

� Udzia³ w wycieczce technicznej do Francji.
� Zorganizowanie walnego zebrania, na którym cz³onkowie Ko³a

zapoznali siê z wybranymi obiektami Portugalii, Hiszpanii
i Francji.

� Udzia³ w seminarium pt. "Mosty podwieszone i wisz¹ce".

Zamierzenia na 2006 r.
� Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a.

� monitora (19 cali) ciek³okrystalicznego otrzymanego od fir-
my SKANSKA SA za wytyczenie terenu pod Halê Sportow¹
Politechniki Rzeszowskiej i obs³ugê geodezyjn¹ w pocz¹t-
kowej fazie jej budowy,

� drukarki (A3) i Skanera (A3) od administracji AOS w Bez-
miechowej za prace wykonane podczas obozu odbytego
w 2004 r.,

� komputera z oprogramowaniem od wiceprezydenta miasta
Rzeszowa Ryszarda Winiarskiego za pomiary i obliczenia
wspó³rzêdnych punktu "Kasper" na budynku "P".

Zamierzenia na 2006 r.
� Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a.
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Ko³a naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu

Ko³o Naukowe Rachunkowoœci i Ubezpieczeñ
Opiekun - dr Grzegorz Lew, mgr Robert Dankiewicz

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Organizacja konferencji naukowej - Ogólnopolskiego Zjazdu

Kó³ Naukowych Rachunkowoœci i Ubezpieczeñ Gospo-
darczych pt. "Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze
w przedsiêbiorstwach" w Bystrem.

� Warsztaty szkoleniowe pt. "Œledztwa gospodarcze" prowa-
dzone przez PricewaterhouseCoopers.

� Uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachun-
kowoœci Uczelniada - Sopot 2005.

� Spotkania w ramach Forum Praktyków z p. Jerzym Krza-
nowskim - pe³nomocnikiem firmy Nowy Styl SA, p. Maciejem
Twardzikiem - prezesem firmy NTB.

� Szkolenie prowadzone przez p. Teresê Kubas-Hul z zakresu
rozpoczynania w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej z wykorzy-
staniem funduszy pomocowych UE.

� Wydanie monografii pt. Rachunek kosztów i ubezpieczenia

gospodarcze w przedsiêbiorstwach pod red. R. Dankiewicza
i G. Lwa.

� Napisanie projektu oraz otrzymanie dziêki niemu dotacji na
dzia³alnoœæ Ko³a z Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronen-
berga.

Zamierzenia na 2006 r.
� Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a.

Ko³o Naukowe “Biotech”
Opiekun - prof. dr hab. El¿bieta Wa³ajtys-Rode

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Wyg³oszenie oœmiu seminariów naukowych.
� Przeprowadzenie zajêæ szkoleniowych (elektroforeza, chroma-

tografia cienkowarstwowa) dla uczniów gimnazjum w Nie-
chobrzu.

� Udzia³ w Kursie Biologii Molekularnej pt. "Techniki PCR",
organizowanym przez Firmê Meranco - Generalnego Przed-

stawiciela Firmy Eppendorf w Polsce z udzia³em pracowników
Akademii Medycznej w Lublinie.

Zamierzenia na 2006 r.
� Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a.

Ko³a naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Chemicznym

Ko³o Naukowe Studentów Chemii “Esprit”
Opiekun - dr hab. in¿. Wiktor Bukowski, prof. PRz

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Udzia³ w XXII Ogólnopolskiej Szkole Chemii "Z chemi¹ do

Europy" w Wiœle.
� Udzia³ w XIV Szkole Nowoczesnej Chemii Organicznej

Szczyrk 2005 w Szczyrku zorganizowanej przez Instytut
Chemii Organicznej PAN.

� Udzia³ w Forum M³odych w ramach dorocznego Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Przemys³u Chemicznego w Poznaniu.

� Udzia³ w XXIII Ogólnopolskiej Szkole Chemii "W piêæ dni
dooko³a chemii" w Szklarskiej Porêbie.

� Organizacja Jubileuszowej Sesji Kó³ Naukowych z okazji
35-lecia istnienia KNSCh "Esprit".

� Udzia³ w ZjeŸdzie Zimowym Sekcji Studenckiej Polskiego To-
warzystwa Chemicznego w Warszawie.

� Publikacje w zeszycie naukowym - Prace Kó³ Naukowych

Politechniki Rzeszowskiej.
� Przeprowadzenie pokazów chemicznych dla uczniów Zespo³u

Szkó³ - Gimnazjum w Niechobrzu.
� Udzia³ w przygotowaniu konkursu i ocena prac konkursowych

I Powiatowego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych.

Zamierzenia na 2006 r.
� Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a.
� Udzia³ w konferencjach z serii Szko³y Chemii oraz w Forum

M³odych.
� Przygotowania do organizacji Wiosennej Szko³y Chemii

w 2007 r.
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Ko³o Naukowe Komunikacji Marketingowej
Opiekun - dr Marcin Gêbarowski

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Zmiana nazwy Studenckiego Ko³a Naukowego eM@rketringu

na Studenckie Ko³o Naukowe Komunikacji Marketingowej.
� Wspó³udzia³ w promowaniu Wydzia³u Zarz¹dzania i Marke-

tingu podczas VII Targów Edukacyjnych zorganizowanych
w Politechnice Rzeszowskiej (w tym m.in.: przygotowanie
gad¿etów reklamowych, opracowanie prezentacji multi-
medialnej Wydzia³u, przygotowanie stoiska Katedry Mar-
ketingu).

� Udzia³ 4 cz³onków Ko³a wraz z opiekunem naukowym w Kon-
ferencji Naukowej "Inspiracje 2005 - Nowe trendy w marke-
tingu".

� Zaprojektowanie oraz realizacja badañ pt. "Targi w opinii
wystawców oraz zwiedzaj¹cych" podczas Targów Bu-
downictwa, Wyposa¿enia Wnêtrz i Ogrodów oraz Targów
Nieruchomoœci.

� Pobyt 9 osób w Poznaniu po³¹czony ze zwiedzaniem imprez
targowych, odbywaj¹cych siê na terenach Miêdzynarodowych
Targów Poznañskich (EURO-REKLAMA - Miêdzynarodowe
Targi Artyku³ów i Us³ug Reklamowych; POLIGRAFIA -
Miêdzynarodowe Targi Maszyn, Materia³ów i Us³ug

Poligraficznych; EUROFOTO - Targi Produktów i Us³ug
Fotograficznych, ŒWIAT DZIECKA - Targi Artyku³ów dla
Dzieci), z wizyt¹ w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz
zwiedzaniem browaru nale¿¹cego do Kompanii Piwowarskiej -
LECH Browary Wielkopolski.

� Zorganizowanie w Politechnice Rzeszowskiej Seminarium
Studenckiego pt. "Studenci o marketingu" oraz Seminarium
Biznesowego (spotkania z praktykami marketingu z firm
Meble.pl, Ideo, Euro-Center Peugeot) pt. "Wyzwania wspó³-
czesnego marketingu - doœwiadczenia i perspektywy".

� Przygotowanie "V Integracyjnego Ogniska Studenckich Kó³
Naukowych Politechniki Rzeszowskiej".

� Udzia³ cz³onków Ko³a w II Ogólnopolskiej Konferencji
Studenckich Kó³ Naukowych pt. "Internet w ¿yciu studenta -
lepsze wyniki, lepsza praca, lepsze jutro" oraz w II Ogól-
nopolskiej Konferencji Kó³ Naukowych nt. "Nowoczesne
koncepcje zarz¹dzania - rozwi¹zania praktyczne".

� Udzia³ w Miêdzynarodowych Targach Ekologicznych
POLEKO oraz w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kó³
Naukowych pt. "Ko³a naukowe kuŸni¹ talentów".

� Zorganizowanie treningu z autoprezentacji dla cz³onków Ko³a.

Ko³o Naukowe In¿ynierii Finansowej
Opiekun - mgr Pawe³ Hydzik

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Kontynuowanie badañ rynków kapita³owych i finansowych

oraz prace organizacyjne i udzia³ w imprezach naukowych.
� Rozszerzenie profilu dzia³alnoœci o badanie poziomu i jakoœci

¿ycia na Podkarpaciu.
� Prace organizacyjne nad przygotowaniem do V Edycji Gry

Gie³dowej.

� Udzia³ w Jubileuszowej Sesji Kó³ Naukowych PRz.

Zamierzenia na 2006 r.
� Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a, ze szczególnym

uwzglêdnieniem uczestnictwa w studenckich seminariach na-
ukowych.

Ko³o Naukowe Finansów i Zarz¹dzania
Opiekun - dr in¿. Miros³aw So³tysiak

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� W ramach bie¿¹cej dzia³alnoœci cz³onkowie Ko³a zajmowali siê

zagadnieniami zwi¹zanymi z funkcjonowaniem podmiotów
gospodarczych na polskim rynku ze szczególnym uwzglêd-
nieniem zmian, jakie nast¹pi³y po wejœciu Polski do Unii
Europejskiej.

� Opracowanie referatów, które zostan¹ zamieszczone w zeszy-
cie naukowym - Prace Kó³ Naukowych Politechniki

Rzeszowskiej.

Zamierzenia na 2006 r.
� Przygotowanie cyklu wyk³adów dotycz¹cych zagadnieñ

finansowych.
� Przygotowanie artyku³ów do zeszytu naukowego - Prace Kó³

Naukowych Politechniki Rzeszowskiej.
� Wspó³organizowanie wyjazdów dydaktycznych i prelekcji.
� Zbieranie informacji i prowadzenie badañ na tematy zwi¹zane

ze zmianami na rynku podmiotów gospodarczych w po³udnio-
wo-wschodniej Polsce

� Organizacja kolejnej konferencji naukowej - Ogólnopolskiego
Zjazdu Kó³ Naukowych Rachunkowoœci i Ubezpieczeñ Gospo-
darczych.

� Organizacja kolejnych warsztatów we wspó³pracy z Price-
waterhouseCoopers.

� Udzia³ dwóch zespo³ów w konkursie Uczelniada 2006.

� Spotkania w ramach Forum Praktyków.
� Szkolenia z zakresu tworzenia i aplikacji biznesplanów.
� Szkolenia z wykorzystaniem programów finansowo-ksiê-

gowych we wspó³pracy z firm¹ SageSymfonia.
� Publikacja kolejnej monografii.



VIII GAZETA POLITECHNIKI

Zestawieniem objêto ko³a naukowe, które z³o¿y³y sprawozdania ze swojej dzia³alnoœci.

Zestawienie: Barbara Pasaman

Ko³o Naukowe Przedsiêbiorczoœci
i Zarz¹dzania Œrodowiskiem
Opiekun - prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Udzia³ w Konferencji Naukowej organizowanej przez Ko³o

Naukowe Studentów Chemii "Esprit".
� Przygotowanie i opublikowanie 12 referatów w zeszycie nau-

kowym - Prace Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej.
� Uczestnictwo w konkursach organizowanych na terenie Polski,

m.in.:
� w Ogólnopolskim Konkursie Euromanager Poland 2005 or-

ganizowanym przez firmê konsultingow¹ BIGRAM Mana-
gement&Investment z Warszawy,

� w Konkursie "Przedsiêbiorczoœæ, Finanse i Zarz¹dzanie" or-
ganizowanym przez Fundacjê Edukacyjn¹ Przedsiêbiorczo-
œci z £odzi.

� Zorganizowanie spotkania z dyrektorem Urzêdu Statysty-
cznego w Rzeszowie w celu uzyskania informacji, którymi
dysponuje Urz¹d Statystyczny. Informacje te pos³u¿y³y cz³on-
kom Ko³a do napisania publikacji naukowych.

� Rozpoczêcie badañ dotycz¹cych funkcjonowania systemu
zarz¹dzania œrodowiskowego wg normy ISO 14001 w przedsiê-
biorstwach.

Zamierzenia na 2006 r.
� Zorganizowanie obozu naukowego w Radru¿u ko³o Horyñca.
� Opublikowanie 15 artyku³ów naukowych.
� Kontynuacja badañ dotycz¹cych systemu zarz¹dzania

œrodowiskowego.
� Uczestnictwo 3 studentów w pracach organizacyjnych

zwi¹zanych z konferencj¹ naukow¹ przygotowywan¹ przez
Katedrê Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci.

� Uczestnictwo studentów w konferencjach organizowanych
przez inne oœrodki w kraju.

� Uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie Euromanager
Poland 2006 organizowanym przez firmê konsultingow¹
BIGRAM Management&Investment z Warszawy.

� Uczestnictwo w Konkursie "Przedsiêbiorczoœæ, Finanse
i Zarz¹dzanie" organizowanym przez Fundacjê Edukacyjn¹
Przedsiêbiorczoœci z £odzi.

� Organizowanie spotkañ z wybitnymi przedstawicielami œwiata
biznesu.

� Uruchomienie aktywnej strony internetowej Ko³a.

Ko³o Naukowe M³odych Ekonomistów
Opiekun - prof. dr hab. Krzes³aw Stok³osa

Zakres prac zrealizowanych w 2005 r.
� Ocena i porównanie dynamiki procesów ekonomicznych.
� Cotygodniowe zebrania, na których opiekun prowadzi wyk³ady

oraz dyskusje, a studenci przedstawiaj¹ rezultaty swoich
przemyœleñ i prac.

� Opracowanie 4 referatów, które przedstawione by³y na
Konferencji Naukowej Kó³ PRz.

� Wyg³oszenie referatu naukowego pt. Dynamika wzrostu

zubo¿enia Polaków w ostatnich latach dla studentów Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu.

Zamierzenia na 2006 r.
� Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci Ko³a.

� Udzia³ w Jubileuszowej Sesji Studenckich Kó³ Naukowych,
która odby³a siê w Politechnice Rzeszowskiej z okazji 35-lecia
Ko³a Naukowego Studentów Chemii "Esprit".

� Rozpoczêcie realizacji badañ marketingowych dla dealera
Fiata w Rzeszowie - firmy Auto-Res.

� Spotkanie op³atkowe dla osób bior¹cych udzia³ w pracach
Studenckiego Ko³a Naukowego Komunikacji Marketingowej.

Zamierzenia na 2006 r.
� Wspó³uczestniczenie w przygotowaniu stoiska Wydzia³u

Zarz¹dzania i Marketingu na VIII Targi Edukacyjne
organizowane w Politechnice Rzeszowskiej.

� Zorganizowanie wyjazdu kilkuosobowej grupy cz³onków Ko³a
do Poznania na Miêdzynarodowe Targi Artyku³ów i Us³ug
Reklamowych EURO-REKLAMA.

� Przygotowanie VI Integracyjnych Spotkañ Studenckich Kó³
Naukowych Politechniki Rzeszowskiej.

� Udzia³ w krajowych oraz miêdzynarodowych konferencjach
naukowych.

� Zorganizowanie sesji biznesowej poœwiêconej tematyce wy-
korzystania nowoczesnych narzêdzi komunikacji marke-
tingowej w dzia³alnoœci polskich przedsiêbiorstw.

� Przygotowanie VI Nocnych Spotkañ z Reklam¹ w Klubie
Studenckim "Plus".

� Opublikowanie artyku³ów w zeszycie naukowym - Prace Kó³

Naukowych Politechniki Rzeszowskiej.




