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dium podyplomowemu, kt6re wpelni pokrywa oplatl( uniwersyteck<t, koszty utrzymania
oraz cz~sciowo koszty przejazdu.
Otakie stypendium mog'l,sict starac obywatele polscy wwieku do 26lat, dobrze znaj'l,cy
jl(zykangielski (zdanyegzamin TOEFEL lub
IELTS), kt6rzy ukonczyli studia z wyr6Znieniem lub ocen'l, bardzo dobr'l,.
Stypendium zostalo ufundowane przez brytyjsk'l,finn~< Coats Viyella, Foreign and Commonwealth Office oraz Cambridge University w 1994 r. Zasadniczo przyznaje sil( co
rokujedno stypendium, ale w roku szkolnym
1995/96 na studia do Cambridge wyjechaly
dwie osoby, gdyz uznano ich kandydatury za
bardzo interesuj'l,ce . Natomiast w bie:l'l,cym
roku nie przyznano stypendium nikomu.
Obecnie dobiega konca nab6r na rok szkolny 1997/98. Term in nadsylania zgloszen na
ad res: Cambridge Overseas Trust uplywajui.
31 grudnia br., ale organizatorzy zapewniaj<t, i.e dobre kandydatury bl(d'l.rozpatrywane
takze po tym terminie .
Informacji o warunkach zgloszen udziela
ambasada brytyjska w Warszawie i British
Council, a taki.e polska filia finny Coats w
Lodzi- tel. (42) 40-50-53 .

10 grudnia w Palacu Prezydenckirn 144
nauczycieli akadernickich i pracownik6w
naukowych otrzyrnalo akty nadania tytulu
naukowego profesora. S'l, wsr6d nich r6wniez
1icznc osoby ze srodowiska wroclawskiego .
Z Politechniki Wroclawskiej profesorarni
tytularnyrni zostali: Ryszard Grzltslewicz
(WPPT), Ryszard Jerzy Izbicki (WBLiW),
EwarystRafajlowicz(WEl-ki) iEugeniusz
iRusinski (WMech).
Uniwersytet Wroclawski rna szesciu nowych profesor6w: Beat!( Zag6rsk'l,-Marek
(nauki biologiczne), Mieczyslawa JerzegoAdarnczyka, Larysl( Pisarek, Eugeniusza
Torniczka i Jana Zygrnunta (nauki hurnanistyczne) oraz Leon Kieres (nauki prawne) .
Akadernia Rolnicza we Wroclawiu zyskala dw6ch profesor6w: Janusza Jerzego Kuzniewicza i Jerzcgo Monkiewicza.
Na Akademii Medycznej profesorami zostali : Irena Elzbieta Frydecka, Maria Iwona
K'l,tnik, Jan Adam Kornafel, Zbigniew Rajchel i Krystyna Sawicz-Birkowska.
Akademia Ekonomiczna rna trzcch nowych
profesor6w: Stefana For1icza, Miroslawct
Klamut i Jerzego Rymarczyka .
(Rzeczpo~polita, 18, 12.96)
Profesorem zostala r6wniez pani Anna
Twardowska pelni'l,ca funkcjl( rektora Wro- OFERTA CEEDC
clawskiej Filii PWST w Krakowie.
Brytyjski instytut zajmuj'l,cy sict organizoJedno mianowanie dotyczy tez Instytutu
Immunologii i Terapii Doswiadczalnej PAN, waniem seminari6w na tematy zarz'l,dzania
gdzie profesorem zostal Czeslaw Lugowski. Central & Eastern European Development
Center zwr6cil si~< do Politechniki Wrodawskiej z ofert'l, wsp61pracy. lnstytut poszukuje
LIKWIDACJA ZRB
w Polsce partner6w, z kt6rymi zorganizowalby w Amsterdamie lub Londynie odplatne
Zgodnie z uchwal'l. Senatu z 24 pazdzierniseminaria dla student6w lub businessman6w.
ka 1996 nast'l,Pi w dn iu 31 grudnia likwidaJnstytut CEEDC rozpoez'l,l dziala1nosc w
cja Zakladu Remontowo-Budowlanego .
1994 r. jako szkola businessu o nazwie RotDyrektor Administracyjny ustali spos6b zakonezenia prae bl(d'l,cych w toku realizacji
w ZRB oraz zapewni wykonanie podjl(tych
zadan lub wskaze spos6b ich realizacji . Od
nowego roku rozpocznie natomiast dzialalnosc tymczasowo powolanajednostka 0 nazwie Zesp61 Konserwacyjno-Rernontowy
(ZKR) podlegly Zastl(pcy Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych. Zesp6l Konserwaeyjno-Remontowy przejmie CZI(SC zadan zlikwidowanego ZRB. Bl(dzie wykonywal naprawy awaryjne, bie:l'l,qkonserwacjl(
budynk6w i instalacji, a takze dokonywal
drobnych napraw.
W przyszlosci powstanie nowa struktura
sluzb wykonuj'l,cych prace konserwacyjnoremontowe na Uczelni.
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terdam School of Management. Prowadzi
szkolenia na r6zne tematy z zakresu od bankowosci do marketingu i przedsi~<biorczosci.
Instytut jest w stan ie dostarczyc uczestn ikom
zaproszenia ulatwiaj'l,ce otrzymanie wiz na
przyjazdy szkoleniowe. W razie potrzeby
organizuje tanio skalkulowane seminaria (on
a low-budget basis).
W swoim dorobku Instytut CEEDC ma
scminaria na temat szczeg6lowych problem6w bankowosci , np na temat leasingu, asekuracj i od ryzyka w operacjach walutowych,
system6w p!ac i oszcz~<dzania.
Zainteresowani dzialalnosci'l. tej instytucji
mog'l, uzyskac wil(cej informacji pod adresem:
Central & Eastern European
Development Center
No. 6 Clos de Ia Tour
Sark, GY9 OSF
Channel Islands
United Kingdom
tel. +44-1481-832823
fax. +44-1481-832837
E-maii:CEEDC@TDDS.demon. co. uk

SWI ~TY MIKOl AJ ODWIEDZil DZIECI
PRACOWNIK6 W PWr
Jak co roku dzil,!ki zaproszeniu dzielnej
ZOS dzieci pracownik6w PWrodwiedzil Sw. Mikolaj. Tym razem wtowarzystwie
iluzjonisty i innych artyst6w.
Najmocniej jednak bily serduszka maluch6w podczas rozmowy ze Swil(!tym, tym
bardziej, ze jego asystentka, pani Hal ina
Olszewska pilnowala, by i.adne dziecko nie
odeszlo z pustymi r~<kami. Kai.de grzeczne
dziecko, a innych nie bylo,odchodzilo z
paczk'l, peln'l, slodyczy. Najbardzie jednak,
co widac na zdjl(ciu, przejceci byli rodzice .
zalo~i

DOCAMBruDGENASTUD~

Absolwenci studi6w ekonomicznych, finansowych, zarz'l,dzanie, a taki.e studi6w
ini.ynierskich maj'l,moi.nosc kontynuowania
nauki na renomowanym brytyjskim uniwersytecie Cambridge dzi~ki rocznemu stypenJot. Krzysztof Mazur
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Jak SwiadczyC..

od wymaganego na wydziale minimum.
* Student studiuj<~.cy na drugim kierunku musi spelnie te same
wymagania, co na kierunku podstawowym. Zatemjego wpis na dany
semestr powinien zawierae liczb<:! godzin kurs6w uzupelniaj<~.cych
Prorektor ds . Nauczania prof. Lucjan Jacak oglosil obowi<tZUj<tC<t nie mniejsz<t od wymaganego minimum . Przedmiotem wpisu na kursy
wykladniy unormowan zawartych w , Regulaminie przyznawania i uzupelniaj<~.ce nie mog<t bye kursy zaliczane na podstawie uznania
ustalania wysokosCi swiadczen pomocy materialn ej dla studentow dorobku na innym kierunku lub wydziale, oraz kursy wpisane r6wnoczesnie na kierunku podstawowym.
studiow dziennych" (Pismo Ok6lne 31/96).
* Stypendium socjalne jest przyznawane na kierunku podstawo* Stwierdzono tam, i:e powolanie przez dziekana lub dyrektora
Studenckiej Komisji Stypendialnej nie zmniejsza jego uprawnien wym, a po ukonczeniu tego kierunku takze na drugim drugim (jedynadzorczych i obowi<tzku akceptacji przyznawanych swiadczen. w nym) kierunku studi6w.
Student, kt6ry otrzymal stypendium za wyniki w nauce na drugim
sprawach spornych dziekan/dyrektor podejmuje decyzje wuzgodniekierunku studi6w, rna obowi<~.zek bezzwlocznego z!ozenia zaswiadniu ze Studenck<t Komisj<t Stypendialn<t.
* Odwolania od decyzji przyznaj<~.cych swiadczenia maj<t bye czenia ( z dziekanatu) o przyznawanych stypendiach na kierunku
wnoszone za posrednictwem tych organ6w. W razie uznania sruszno- podstawowym, taki:e wtedy, gdy studia na podstawowym kierunku
sci odwolania organ ten nie musi przesylae odwolania do instancji odbywaj<~.si~ na tym samym wydziale. Stypendium moze bye wyplaodwolawczej. Przekazuj<~.c odwolanie organ "pierwszej instancji" cone dopiero po dol<~.czeniu zaswiadczenia do wniosku.
* Studentowi zmieniaj<~.cemu wydzia! lub kierunek na Politechnimusi uzasadnie SW<t decyzjy.
* Przy ustalaniu sredniej ocen uzyskanych w danym semestrze ce Wroclawskiej przysluguje stypendium na zasadach regulaminu,
nalezy uwzglydnie wszystkie oceny z egzamin6w i zaliczen, kt6re tj. B<:!d<t wobcc niego stosowane kryteria w!asciwe dla danego wybyly przedmiotem wpisu, bez mozli wosci zastosowania punkt6w 9.3' dzialu na podstawie ocen uzyskanych na poprzednim wydziale.
Student przenOSZ<\.CY si~ z innej uczelni moze otrzymae stypendium
9.5-b oraz 17.2Regulaminu.. Zatem studentniemoze na liczb<:! godzin
kurs6w mniejsz<t od wymaganego na wydziale minimum i dokony- za wyniki w nauce, jezeli dziekan wydzialu uzna wpis z ostatniego
wae zmian w stosunku do wymagancgo minimum. Nie mog<t r6w- semestru za ckwiwalentny z wpisem na poprzednim semestrze PWr
niez bye branc pod uwag~ oceny przepisane na podstawie dorobku i za spelniaj<tCY wymogi minimum programowego.
* Wyplaty stypendi6w nast<:!puj<~.przelewem lub w kasie Uczelni.
uzyskanego na innym wydziale lub kierunku.
* Liczba godzin uznanego dorobku za granic<tnie moze bye nizsza
D

Zawodowe praktvki pt7emvslowe
student6w Wvdzialu Mechanicznego

Grupowe praktyki zawodowe nie zawsze oceniano dobrze. Przyczyny tego byly wielorakie. Jedn<t z nich bylo traktowanie praktyki
przez niekt6rych student6w jako kursu, kt6ry trzcba zaliczye. Najwazniejszc jednak bylo to, ze zaklady pracy nie widzialy mozliwosci, a moze takze potrzeby wdroi:enia stu dent6wodbywaj<~.cychprak
tyk<:! do czynnego udzialu w dzialalnose zak!adu, nie dostrzegaly
Wydzia! Mechaniczny ksztalci student6w na dw6ch kierunkach korzysci jakie mog<t osi<~.gn<~.e przyjm uj<~.c praktykant6w. Bardziej
aktywni studenci zacz<:!li powaznie traktowae praktyki jako cz~se
studi6w dziennych :
swego wyksztalcenia i mozliwosci zdobycia wiedzy niezb~dnej do
- Mechanika i Budowa Maszyn,
uprawiania
zawodu inzyniera. Efektem tego S<tpraktyki indywidu- Automatyka i Robotyka .
Na pierwszym z tych kierunk6w Wydzial prowadzi dwa typy stu- alne w zakladach pracy zar6wno w kraju jak i za graniq.
Przykladem, godnym uwagi, podcjscia zakladu pracy do praktyk
di6w dziennych: studia magisterskic dziesi<:!ciosemestralne i studia
inzynierskie osmiosemestralne, na drugim zas kierunku tylko dzie- grupowych, moze bye stanowisko Zaklad6w Samochodowych
,JELCZ" S. A. Praktyka taka odbyla si<:! w dniach od 2 do 27 wrzesi~ciosemestralnc studia magisterskie.
Czt,;sci<t og6lnego programu studi6w S<t przemys!owe praktyki snia 1996 r. Bralo w niej udzial17 student6w. Byli to Elzbieta Tarka
zawodowe traktowane jako normalne zajycia uzupelniaj<~.ce zdoby- orazjej koledzy: M. Buldanczyk, R. Galka, L. G!odek, G. Kalinowwan<t na uczelni wiedz<:! teoretyczn<t. Na obu kierunkach i typach ski, W. Kuflowski, J. Maksymowicz, S. Mendel, T. Mirecki, A.
studi6w praktyka dzieli si~ na kierunkow<ti specjalizacyjn<t. Prakty- Nowak, J. Ociepko, T. Psiuch, K. Siwek, J. Strycharczuk, H. Szoka kierunkowa jest realizowana po trzecim roku studi6w magister- stak, R. Tomczak i R. Wujczak. Ze strony uczelni praktykantami
skich i po drugim - inzynicrskich, specjalizacyjna natomiast - od- opiekowal si<:! drhab. inzPiotr Wrzecioniarz, prof. nadzw. PWr. Kazdy
zc student6w otrzymal do rozwi<~.zania jed en wazny dla zakladu tepowiednio po czwartym i trzecim.
Celem praktyki kierunkowej jest zapoznanie student6w z podsta- mat. Warunkiem zaliczenia praktyki bylo opracowanie zawieraj<~.ce
wowym wyposazeniem technicznym zak!adu i g!6wnymi technolo- projekt studencki konsultowany przez opiekun6w ze strony uczelni
i zakladu. Na zakonczenie praktyki studenci przedstawiali efekty swej
giami mechanicznymi, a S<t to:
pracy przcd komisj<~.zlozon<~.z opiekun6w i dyrekcji zakladu. Komi- obr6bka wi6rowa, scierna, erozyjna,
sja wysoko ocenila poziom merytoryczny opracowan oraz praktycz- spawanie metali,
n<~.przydatnose wykonanych prac, z kt6rych cz~se juz wdrozono do
- obr6bka plastyczna metali,
produkcji . Zarz<td Zaklad6w Samochodowych ,Jelcz" przyznal stu- obr6bka r<:!CZna, .
dentom oko1icznosciowe dyplomy i nagrody pieni~zne. Uroczyste
- odlewanie metali.
Celem zas praktyki zawodowej specjalizacyjnej jest zapoznanie ich wr~czenie odbylo si<:! 16 pazdziernika w dziekanacie Wydzialu
student6w z prac<t wyzszego dozoru technicznego zakladu o mecha- Mechanicznego z udzialem prezesa zarz<tdu ,Jelcz S.A." mgra Krzysztofa Rozenberga i dyrektora mgra Jana Dubielaka oraz wladz
nicznym profilu produkcji, a w szczeg6lnosci z:
Wydzialu i uczelnianego opiekuna praktyk.
- organizacj<t i prac<t biur technologicznych i konstrukcyjnych,
Innym godnym uwagi przykladem praktyk grupowych S<t organi- dokumentacj<t technologiczn<t i konstrukcyjn<t i jej obiegiem,
- zakresem obowi<tzk6w sluzb pomocniczych (remontowych, zowane przez prof. Jerzego J~drzejewskiego z Instytutu Technologi.i
Maszyn i Automatyzacji praktyki w Vaxjo w Szwecji. W ubieglym
narz~dziowych, kontroli jakosci, marketingu itp .) .
roku wzi~lo w nich udzial 5 student6w, a w tym - 7. W czasie tej
Formaln<~.stron<~.organizacji praktyk, realizowanych na podstawie
porozumienia mi~dzy zakladem pracy i Wydziatem, zajmuj<t si~ praktyki studenci odbyli prowadzony przezfirm~ CADSOL DESIGN
instytutowi opiekunowie praktyk. Praktyki te mog<~.miee charakter AB kurs nauki systemu CAD/CAM CATIA pol<~.czony z praktyk<t
grupowy b<td:i: indywidualny.
cd 11a str. 11

Praktyka i wsp6~praca
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Wroelawskie Centrum
Traati.feru T bnologii
Pomysl utworzenia Wroclawskiego Centrum Transferu Technologii powstal pod koniec 1993 roku w wyniku kontakt6w zagranicznych Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji. Dotychczasowi wsp6lpracownicy instytutu: Brunei University z Londynu i Uniwersytet w Stuttgarcie uczestniczy li wwykreowani u Centrum Transferu Technologii . Fundusze z projektu Unii Europejskiej TEMPUS
S-JEP 07017 zostaly w mniejszej CZC(SCi przeznaczone na utrzyman\e dw6ch etat6w oraz na wyposazenie dydaktyczne i biurowe, a w
wif(kszosci na staze, szkolenie os6b zwi<tzanych z Centrum, uruchomienie dzialalnosci i promocjf( plac6wki. Ze wzgl((du na uwarunkowania organizacyjne uznano, ze bf(dzie to jednostka politechniczna
podlegla bezposrednio Rektorowi PWr i Senatowi .
W marcu 1995 r. powolano samofinansujl!Clt si~ instytucj~,
Wroclawskie Centrum Transferu Technologii. Regulamin zostal
uchwalony przez Sen at we wrze5niu 1995 r. Kierownikiem Centrum
zostal prof. Jan Koch. Z Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacj i wynajf(to dwa pomieszczenia, zatrudniono dwie osoby na stale
ijedn<t na umowy zlecenia. Przygotowano materialy reklamowe. Podjf(ta dzialalnosc polegala gl6wnie na prowadzeniu szkolen: seminari6w, kurs6w i studi6wpodyplomowych obejmuj(\,cych zakres tematyczny zarz<tdzaniajakosci<t(Total Quality Management, Normy ISO
serii 9000), systcm6w zarz(\,dzania produkcj<t(MRP II), wspomaganego komputerowo projektowania (Computer Aided Design) i wytwarzania (Computer Aided Manufacturing). Uczestniczylo
w tych zajf(ciach juz 1200 osob z przcmyslu . Przygotowywane S<\. kolejne szkolenia z zagadnicn nowoczesnych technologii. Zachf(t<t do korzystania ztej oferty byla kadra wykladowc6w i eks, ~
pert6wo najwy:lszych kwalifikacjach, kt6r<t
rekrutowano zar6wno z Wydzialu Mecha) ~ ''
nicznego,jak i z innych wydzial6w i in- '\ 'l 11
stytut6wPWr,AkademiiEkonomicznej "\ ~)
J/
we Wrodawiu, z osrodk6w zagranicz- ..:::
nych (Londyn, Stuttgart), a takze z prze~~~~N
myslu. Na potrzeby szkolen wykorzystano tez(odplatnie) infrastrukturf( Instytutu
Technologii Maszyn i Automatyzacji .
Centrum przygotowuje we wlasnym zakresie materialy szkoleniowe dla uczestnik6w kurs6w. WCTT zdobylo wysok(\,reno111((, o czym swiadczy udzial w szkoleniach wielu przedsif(biorstw z
Dolnego Sl<tska, a nawet calej Polski m.in.: ABB Dol mel, Fiat Auto
Poland, Zelmer, JelczZasada Group, Pol fa Tarchomin, PZL Hydra!,
Polifarb, Mostostal. Liczy sit( tez umiarkowana cena szko len.
Rozwijaj(\,ce sit( kontakty z przemyslem zaowocowaly kilkoma
projektami, w ramach kt6rych wsp6lpracownicy WCTT pomagaj(\,
wdrazac zaawansowane metody i techniki w praktyce. Powstala,
r6wniez baza danych zawieraj(\,ca nazwy 6000 przedsif(biorstw i 1200
os6b zainteresowanych problematyk<t, kt6r(\,zajmowalo sit( Centrum.
W oparciu 0 baZC( danych wysylane S(\, kolejne oferty srodowiska
uczelnianego do przemyslu.
Nast~pny ctap rozwoju wi(\,:le sit( z innym programem europejskim, INCO-COPERNJCUS (FEMIRC), kt6ry bardzo wysoko
ocenil wniosek osmiu instytucj i zamierzaj(\,cych utworzyc w Polsce
siec centr6w informacji i innowacji. Wsr6d osmiujednostek z calej
Polski bylo tez WCTT. Wszystkie te osrodki wsp6ldzialaj(\,z koordynatorem,jakimjest Osrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie. W ramach projektu FEMIRC przydzielone S(\,Srodki finansowe
na rozw6j dzialalnosci, kt6ra polega na rozpowszechnianiu informacji o programach Unii Europejskiej . Gl6wnym adresatem jest

f1

przemysl, zwlaszcza male i srednie zaklady, kt6re nie S<\. zdolne do
zaangazowania duzych srodk6w w badania i rozw6j. W dalszej kolejnosci informacje o programach UE bf(d<tadresowane do uczelni
i instytucji badawczych.
Tak szeroki program dzialalnosei WCTT wymaga odpowiedniej
hazy. Potrzebne S(\,sale na prowadzenie zajf(c i zaplecze administracyjne. Tw6rcy WCTT dostrzegaj(\, wif(c potrzebf( budowy nowego
obiektu, w kt6rym bylyby zar6wno sale wykladowe, seminaryjne,
jak zaplecze WCTT. Uzyskano juz na ten eel pieni<tdze z Fundacji
Wsp6lpracy Polsko-Niemieckiej. Planuje sit( tez przeznaczanie
nadwyzek finansowych z dzialalnosci statutowej WCTT na ten eel.
(Wypracowano juz 100 tys. zl. !) Mozna spodziewac sit( tez pomocy
Politechniki Wroclawskiej, gdyz do niej b((dzie nalezal nowy obiekt.
W tej chwili zatwierdzany jest projekt wykonawczy tr6jkondygnacyjnego budynku, kt6ry ma sit( mie5cic na ul. Smoluchowskiego, blisko Lukasiewicza.
Ostatnia nowosc to program INCOME. Zostal on uruchomiony przez Fundacjf( na Rzecz Nauki Polskiej, a slu:ly finansowaniu
innowacji technologicznych . Przy pomocy programu mozna sfinansowac przedsi((wzi((cie wysokiego ryzyka do 50% naklad6w, a skala
wydatk6w z programu najeden projekt moze wyniesc do 200 tysif(cy
ECU. Stworzono w ten spos6b mozliwosc wdrazania do praktyki
nowych rozwi(\,zan powstaj(\,cych m.in. na uczelniach.
FNP bf(dzie finansowala wdrazanie rozwi(\,zan, kt6rc
zostan(\,zaaprobowane przez specjalne akredytowane jednostki. Dotychczas akredytowano w Polsce
dwie takie plac6wki. WCTT stara sit( wlasnie o
tak<t akredytacjf( przy FNP. Perspektywy S<\. bar"'-'""'-,_.,.", dzo dobre. W zwi<tzku z tym Centrum podj'<lo
pierwsze kroki w kierunku poszukiwania kontrahent6w: zwr6cono sit( do kierownik6w zaklad6w na PWr z prosb<t o odpowiedz, czy
S<\. zainteresowani wdrazaniem wynik6w
prac badawczo-rozwojowych do przemyslu.
Dotychczas odpowicdzialo 20 os6b. Po uzyskaniu akrcdytacji przez Centrum osoby te
bC<d<t zaproszone do wsp6lpracy.
Celem WCTT jest doprowadzenie do kon~ takt6w tw6rc6w innowacji z przedstawiciet !ami firm komercyjnych, przej~cie zwi(\,zanych z tym postf(powaniem trudnosci formalnych i zniwelowanie
barierpsychologicznych. Wiadomo bowiem, ze przezdlugie lata dzialalnosc w obu tych obszarach rzadko tylko przecinala si~. a wsp6lpraca wi(\,zala sit( z wieloma problemami. Implementacja wynik6w
prac badawczo-rozwojowych do praktyki przcmyslowej, przy dobrej organizacji, przynosi obu stronom wymierne korzysci.
Dalsze plany zwi<tzane s(\,zar6wno z kontynuacj(\,szkolen, gdyz w
tej dziedzinie osi<tgnif(to wysoki poziom. Coraz wi~kszy nacisk kladzie si~ jednak na dzialania dlugofalowe, wymagaj(\,ce wi~kszcgo
nakladu sil i srodk6w, a wi~c w projekty innowacyjne. Prace w sferze informacyjno-innowacyjnej powinny przyci<tgn(\,c wiele przedsi~biorstw. Powstan(\,kontaktymi~dzy krajowym przemyslem i Uni<t
Europejsk<t, a takze z innymi krajami Europy Srodkowo-Wschodniej.
Spodziewamy si~. ze dzic;;ki temu przedsi~biorstwa z naszego regionu stan(\, si~ bardziej konkurencyjne.
WCTT zach~ca do wsp61pracy w zakresie wdrazania nowych
technologii, innowacji i patent6w.
Szczeg6ly na temat dzialalnosci udziela z-ca kierownika Centrum
Grzegorz Gromada (tel. 320 39 12 lub 320 33 18).
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Wsp6/ne seminarium Wvdzialu lnt vnierii Srodowiska
oraz Wvdzialu Chemicznego. Borowice 1996.

Wsp6fpraca
na rzecz
ochrony
srodowiska
Now<\. kadencj(( wladz dwoch wydzialow rozpoczrtlo wydarzenie
orygina lne: wspo lne seminarium, w ktorym wzirtli udzial czlonkowie rad dwoch wydzialow, wladze oraz inni przedstawiciele wszystkich jednostek wydzialowych, zaprzyjazn ieni wspolpracownicy z
wydzialow PPT i Gorniczego oraz goscie. Byl obecny sponsor imprezy, prezes zarz<tdu wroclawskiej firmy BUDEXPOL, mgr inz.
Andrzej Medynski i jego wspolpracownicy. Razem blisko 100 osob
poswirtcilo 28 godzin aby w dniach 28/29 listopada spotkae sirt i
zastanowie wspolnie nad problematyka ochrony srodowiska.
Rozpoczrtto uroczystym posiedzeniem w Auli gdzie obaj dziekani
(prof. Jerzy Zwozdziak, WIS oraz prof. Henryk Gorecki, WChem)
zgodnie spotkanie otworzy li, a prodziekani (prof. Pawel Kafarski,
WChem . i prof. K. Bartoszewski, WIS) interesuj<tco przedstawili
aktualny stan osobowy, materialny i duchowy swoich wydzialow.
Sponsor imprezy, wroclawski BUDEXPOL, zostal przy okazji zaprezentowany przez doradcrt prczesa zarz<tdu i abso lwenta Politechniki , dr. Tadeusza Lanowego.
Kolcjne trzy sesje mialy miejsce w pokrytych sniegiem Borowicach u stop Karkonoszy. Dwie poswirtcono powaznym obradom
merytorycznym, trzeci<t zaplanowano jako udane spotkanic towarzyskie przy ognisku. Baran, beczka i piosenka - w takiej atmosferze
topniej<t towarzyskie lody, nawet gdy snieg dokola. Drugiego dnia
od wczesnego rana sluchano refcratow:
• Prof. J. Zwozdziak, IS- ,Transport i przemiany zanieczyszczen
w atmosferze".
• Prof. S. Zielinski, Chem- ,Technologia chemiczna a ochrona
srodowiska".
• Prof. M. Swiderska-Broz, IS - ,Uciqiliwe zanieczyszczenia w
srodowisku wodnym".
• Prof. B. Burczyk, Chem - ,Su,faktanty w srodowisku naturalnym"
• Prof. T. Winnicki, IS- ,Technofogie membranowe w rozwiqzywaniu lrudnych probfem6w srodowiska"
• Prof. w. Zyrnicki, Chem - ,Pierwiastki J~ladowe IV srodowisku
naturalnym".
Dyskusjc towarzysz<tce referatom orazmniej formalnie prowadzone
w kuluarach potwierdzily wyczucie organizatorowspotkania: ochrona srodowiska jest ogromnym obszarem potencjalnej wspolpracy
mi~dzydyscyp l inarnej. Ro l ~ wiod<tca i koordynuj<tC<t odgrywaj<t tu
spccja lisci w inzynierii srodowiska. Chemicy (a potencja lnie i przedstawicielc innych nauk podstawowych jak fizyka, biologia a nawet
matematyka i informatyka), mogq, zaoferowae poti(Z:ny aparat badawczy w dzicdzinie technik anal itycznych, w rozpoznawaniu oraz
monitorowaniu skazen, w modelowaniu dynamiki rozprzestrzeniania zanieczyszczen i in. Jeszcze powazniejszy, bo si~gaj<tCY samych
zr6del produkcji substancji szkodliwych moze bye udzial technologii chemicznej. Przyklad sterowania swiatOW<tprodukcj<tSUrfaktant6w pokazal jak zanieczyszczen srodowiska mozna unikae przez
zast~powanic powszechnie uzywanychdctergent6wnowymi produktami, nieagresywnymi dla srodowiska. Przcd spotkaniem uczestnicy
mogli mice obawy czy seminarium nie przerodzi sit( w starcie antagonistow, bowiem w potocznym odbiorze przemysl chemiczny jest

5
symbolem truciciela, inzynieria srodowiska spelnia natomiast rol~
obroncy przed .... szkodliwym wplywem chemii. Ten stereotyp wypada odlozye do lamusa. Przemysl chemiczny skutecznie dostosowuje si~ (r6wniez w Polsce) do rygorow ,czystej wody, swiezego
powietrza i zielonej trawy" . Najwi~ksze zatrucia generowane S<tjuz
dzis przez wielkie aglomeracje miejskie i codzienn<t dzialalnose
czlowieka, w tym rolnictwo. Ich eliminacja (nie tylko proste oczyszczanie) wymaga zlozoncgo procesu, kt6ry jest nie tylko inzynieriq, srodowiska- staje si~ inzynieriq, spolecZI1<\.. Wrazliwose spoteczna na problemy srodowiska naturalnego moze bye skutecznie
wspierana przez wszystkie dyscypliny naukjuz na najwcze5niejszym
eta pie ich wykladu. Jednak dyscypliny te musialyby otrzymywae od
inzynierii srodowiska czytelne sygnaly o aktualnym stanie wiedzy i
trendach poZ:<tdanych zmian. W zamian zaoferowae mog<t wysublimowany aparat badawczy i pojl(ciowy przydatny w zagadnieniach
szczeg6lowych wrozpoznawania i eliminacji substancji szkodliwych
wprzyrodzie. Garsc podobnych mysli to pierwszy owoc seminarium.
Czy pojawiq, si~ inne, bardziej materialne? Pomyslodawcom imprezy nalczy zyczye wytrwalosci w ich generowaniu.
(ljk)

Spotkanie u Ministra

Progi i bariery
Dlugo oczekiwane spotkanie rektorow uczelni podleglych MEN z
ministrem Jerzym Wiatrem odbylo sice 12 grudnia i- jak zwykle- nie
spelnilo wszystkich oczekiwan. Tcmatcm spotkania byla dlugofa lowa polityka edukacyjna Panstwa zc szczeg6lnym uwzgl~dnieniem
programu rozwoju ksztalcenia na poziomic wyzszym. Przygotowany w rcsorcie obszerny dokument dotyCZ<\.CY tych kwestii rozeslano
rcktorom wczesn iej . W spotkaniu uczcstniczyli takzc wiceministrowie: prof. Kazimierz Przybysz i Miroslaw Sawicki, dyrektorzy departamcnt6w w MEN dr J6zefLepicch, Jcrzy G<tsiorowski i Stanislaw Madej, a takzc przewodniCZ<tCYKBN prof. AleksanderLuczak
i przewodniCZ<tCY Rady Glowncj prof. Jcrzy Osiowski. Wyst<tPienie
Ministra bylojednoczesnie wprowadzcniem do dyskusji. Prof. Jerzy
Wiatr przedstawil baricry i uwarunkowania dla ,Zalozen ... ". Pierwsza to finansowanie nauki , ktore- jak wiadomo- jest niedostateczne. Zdaniemministra dotacje panstwowe nic mog<t bye jedyn'l. form<\.
finansowania . Konieczne jest pozyskiwanie pienirtdzy z przemyslu
i z innych zr6del. Druga baricra Wi<tZC si~ z problcmem odplatnosci
za studia. Resort stoi na stanowisku, ze dotychczasowy zapis w
konstytucj i powinien si~ zmienie - konicczne jest uzupelnienie:
,Bezplatne studia nie S<tjcdyn'l. fonn<t edukacji na poziomie wyzszym". Zapis ten oddaje stan obccny. Okazuje si~, ze 50% student6w w r6znych formach p!aci za studia. Kolejna bariera to rozw6j
kadr. Najwiceksze niedob6r nast<tPil w grupie 30-latk6w. Og6lnie kadra
si~ starzeje, czego objawem jest duza liczba profesor6w bliskich
wieku cmerytalnego. Przeszkod<t w przem ianach S<t inspirowane przcz
r6zne ugrupowania sejmowe pr6by wprowadzania zmian do ustawy
o szkolnictwic wyzszym . Zmiany tc nie S<t akceptowane nie tylko
przez srodowiska akademickic, ale takze przez resort. Ustawa o
szkolnictwic wyzszym obowi<tZUj<tca od 1990 roku spelnila pokladane w niej nadzieje, ale obecnie stanowi barier~ dla koniecznych
inicjatyw. Ministerstwo wychodzi z inicjatyw<t zmiany ustawy o
szko lnictwie wyzszym i ,bye moze, takze ustawy o stopniach i tytulach naukowych. Proponuje, a by zmiany nast~powaly oddolnie i by
poprzcdzila je dyskusja w srodowiskach akademickich nad propozycjami resortu, a takze ust~puj<tccj Rady Gl6wnej, kt6ra przedlozyla wlasne koncepcje zmian.
Wyst<tPienie Ministra zostalo przyj~te bardzo pozytywnie. W dyskusji podnoszono m.in. problem statusu student6w studi6w doktoranckich, slabego przygotowania absolwcnt6w szk6l srednich oraz
projekt budzetu na przyszly rok.
(mwj)
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Wr~czono

21. dr Stanislaw Oleksowicz

dyplomy doktorskie

22. dr Wanda Meissner

Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozow Mineralnych
Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych
lnstytut Telekomunikacji i Akustyki

Wydzial Architektury

1. dr Kazimierz Dziendziura
2. di- Janina Kopietz-Unger
3. dr Harbara Gronostajska
4. dr Agnieszka Gryglewska
5. dr Tomasz W!tsowicz
Wydzial Gorniczy

22 lislopada w sali Senalu JM Rektor profesor Andrzej Mulak wr~czal
uroczyscie dyplomy osobom. ktore w
ostatnim okresie uzyskaly stopien naukowy doktora. Potem fotografowano
si~ zbiorowo wraz z promotorami, a
niektorzy dowcipnisie nawet z dolorami honoris causa.

23. dr Pawel Kabacik
24. dr Serigne Diba
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej
25. dr Krzysztof Strasburger
Instytut Iniynierii Ochrony Srodowiska
26. dr Pawel Malinowski

6 ..dr Oleg Ciszewski

Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

7. dr Leszek J urd ziak

27. dr Zdzislaw Czyszek
28. dr Tadeusz Lewandowski
29. dr Wiktor Slomski

Wydzial Elektryczny
8. dr Zbignicw Waclawek
Instytut Energoelektryki
9. dr Alioune Cheick Diop
I 0. dr Robert Lis

lnstytut Matematyki

Wydzial Informatyki i Zarz:tdzania
II . dr Elib ieta Kukla
12. dr Ludmila Rekuc
Instytut Budownictwa

13 . dr Roman Bijak
14. dr Adewole Adesijun
Instytut Chemii i Technologii Nafty i

W~gla

15 . dr Maria Jasie1\ko-Halat
Instytut Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii
16. dr Miroslaw Aniol
17. dr Ewa Huszcza
Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastkbw Rzadkich

18. dr Barbara Morzyk
Instytut Fizyki
19. dr Bohdan B ieg
Instytut lniynierii L:tdowej
20. dr Jacek Grose!

30. dr.Ewa Drgas-Burchardt
Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Plyn6w
31. dr Artur Andruszkiewicz
32. dr Pawcl Browarski
Instytut Tcchnologii Maszyn i Automatryzacji
33. dr Karol Augul
34 . dr Pawel Kubicki
lnstytut Technologii Elektronowej
35. dr Teodor Gotszalk
36. dr Bogdan Matuszewski
37. dr Stefan Wojcicki
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SPOTKANIA
WYDAWCOW
DOBREJ
KSI4ZKI
WROCLAW RATUSZ

5-8 grudnia 1996 r.

W mikolajowym nastroju spotkali sil(juz po raz pi<tty we wroclawskim Ratuszu wydawcy i licznie przybyli czytelnicy. Spotkania Wydawc6w Dobrej Ksi'l,Z:ki weszly na stale do kalendarza kulturalnego
naszego miasta, a zrodzily sil( z potrzeby zaprezentowania ksi<tZki
,dobrej", kt6r'l,jednoczesnie mozna kupic swoim bliskimjako prezent pod choinkl(.
Term in ,dobra ksi'l,Z:ka" jest bardzo trudny do zdefiniowania, chociaz wszyscy odbieraj<\_go intuicyjnie w spos6b jednoznaczny. Dobra ksi'l,Z:ka to taka, kt6ra nie tylko pogll(bia nasZ(\_ wiedzl(, ale dostarcza intelektualnych i duchowych przezyc. Dobrej ksi'l,Z:ki nie odstawia sil( na p6lkl(, lecz stale sil( do niej wraca i odkrywa wci'l,Z: na nowo.
La two stwierdzic, ze dotyczy to zar6wno poezji, beletrystyki, jak i
slownik6w, monografii naukowych, czy encyklopedii. Dobra ksi'l,Zka ginie czasami w powodzi innych, mniej wartosciowych publika-

cji,jednak doswiadczony czytelnikjest w stanie wylonic j<\_sposr6d
innych tytul6w.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej bylajednym z43
wydawc6w przedstawiaj'l,cych w Ratuszu swoj<t ofertl(. Zaprezentowalismy 45 wybranych tytul6w, kt6re powinny, naszym zdaniem,
zaciekawic nie tylko odbiorc6w ksi<tZ:ki specjalistycznej. Ogromne
zainteresowanie wzbudzilo Wilno prof. Edmunda Malachowicza ijak zwykle - publikacje dotycz(\_ce Wroclawia i Dolnego Sl<tska.
Dopytywano Sil( 0 ksi'l,Z:ki z zakresu ochrony srodowiska i informatyki; chl(tnie kupowano Odnow~ wody- pracl( zbiorow'l,pod redakcj'l, prof. A. Kowala, a takze ksi'l,Z:ki popularnonaukowe.
Podczas uroczystego otwarcia ,Spotkan", na kt6rym byl obecny
pan prorektor ds. og6lnych Politechniki Wroclawskiej dr inz. Ludomir Jankowski, ogloszono list(( tegorocznych laureat6w nagrody
,Pi6ro Fredry". Przypomnl(, ze w 1995 roku otrzymalismy tak'l,nagrodl( za Ksi~g~ 50-/ecia Politechniki Wroclawskiej.
,Spotkania" w Ratuszu zostaly przez dziennikarzy okrdlone jako
festiwal ksi<tZ:ki, ze wzgll(du na bogactwo imprez towarzysz(\_cych,
kt6rych nie zabraklo r6wniez w tym roku. Mozna bylo uczestniczyc
w wielu promocjach interesuj(\_cych ksi'l,Z:ek i spotkac sil( z ich autorami, wzi'l,c udzial w wieczorze autorskim Leszka Dlugosza i w gieldzie wydawc6w. Wydawnictwo Naukowe PWN przedstawialo swoj<\_Encyklopedi~ multimedialnq- pierwsz'l, tego typu publikacjl( w
Polsce orazKomputerowyslownikkzykapolskiego, promowalo r6wniezEncyklopedi~ brydia . Wydawnictwo Dolnosl<tskie prezentowalo
kolejne ksi'l,Z:ki z serii ,A to Polska wlasnie", a Towarzystwo Przyjaci6l Polonistyki Wroclawskiej, wraz z prof. Jackiem Kolbuszewskim, promowalo ksi<tZ:kl( Co mnie, jutro tobie. Polskie wiersze nagrobne.
Frekwencja na targach byla bardzo duza i mozna zaryzykowac
optymistyczne stwierdzenie, ze zadowoleni z nich byli zar6wno kupuj'l,cy,jak i sprzedaj'l,cy, co moze swiadczyc o niezlej kondycji wroclawskiego rynku czytelniczego.

Stoisko Oflcyny Wydttwniczej PWr odwiedzil prorektor Ludomir Jankowski.
Na Zl/j(!ciu w rozmowie z paniq Ha/iuq Dudek i paniq dyrektor Wydawnictwa Mariq lyko.

32
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POLSKA FUNDACJA UPOWSZECHNIANIA NAUKI

Konkurs

oraz

TOWARZYSTWO POPIERANIA I KRZEWIENIA NAUK

Wojewoda wloclawski Wladyslaw Kubiak zwr6cil si~ do JM Rektora PWr prof Andrzeja Mulaka z pismem informujqcym o zorganizowanym przez siebie konkursie na najlepsze prace naukowe dotyczqce wojew6dztwa wloclawskiego. Konkurs ten jest elementem
.promocji regionu, ale mote okazac si~ ciekawym wyzwaniem dla
uczestnik6w. Zamieszczamy om6wienie regulaminu konkursu iformularza wniosku. 01yginalne materialy sq do wglqdu w Gabinecie
Rektora.

REGULAMIN
o

Nagrod~

Konkursu
Wojewody Wtoctawskiego

na najlepsze prace naukowe dotyczqce
wojew6dztwa wloclawskiego
I. Organizatorem jest wojewoda wlodawski
II. Nagroda jest przyznawana przez zesp6l, kt6ry okresla corocznie li czb~ nagr6d i katcgorie ich przyznawania.
Ill . Konkurs odbywa si'< co roku . Dotyczy prac powstalych ( ewentualnie: publikowanych) w roku poprzedzajctcym rozstrzygni~cie.
termin nadsylania wniosk6w upl ywa 3 1 marc a kazdego roku. Ogloszenie wynik6w nast~puje do konca maja.
IV. Prace mogct bye skladane przez: uczelnic wyzsze, instytuty
naukowe i naukowo-badawcze, stowarzyszenia i organizacje tw6rcze.
Nagrody sct przyznawane w 4 kategoriach:
- prace magisterskic- nagroda wynosi r6wnowartosc jednomiesi'<czncgo przeci'<tnego wynagrodzenia w sektorze przedsi<(biorstw,
-pracc doktorskie - nagroda wynos i r6wnowartosc dwumiesi~cz
nego przeci'<tnego wynagrodzcnia w sektorze przedsi~biorstw,
- prace habi Iitacyj ne (pu bl ikowane) - nagroda wynosi r6wnowartosc trzymiesi<(cznego przeci~tnego wynagrodzen ia w sektorze
przedsi~biorstw,

- inne prace publikowane (data publikacji z roku poprzedzajctccgo rozstrzygni~cie) - nagroda w wysokosci ustalonej przcz zesp6l
powolany przez wojewod~ .
Zcsp6l bierze pod uwag'< poziom naukowy prac, zawartosc merytoryczncti pozytki dl a regionu, nowatorstwo, nickonwencjonalnosc
rozwictzan, wartosci poznawczc, artystyczne oraz mozliwosci realizacji w regionic.
Nie przyznaje si~ nagr6d zespolowych.
V. Wyniki i informacje o przebiegu konkursu zostanct opublikowane w lokalnych srodkac h przekazu.
Wnioski z dopi skiem ,Konkurs" nalezy skladac w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urz~ du Wojew6dzkiego we Wlodawku, ul.
Brzeska 8, 87-800 Wlodawek, tel. (0-54) 32-54-43, wew. 343.
Organizatorzy zas trzcgajctsobic prawo zatrzymywania egzemplarzy nadeslanych prac, kt6re zostanct po konkursie przekazane do
Biblioteki Naukowej Wloclawskiego Towarzystwa Naukowego.

Formularz zgloszenia zawiera

nastfpuj~tce

rubryki

I . Nazwa, adres, telefon, fax in stytucji zglaszajctcej
2 . Praca zglaszana do nagrody (temat, kategoria, rok ew. publikacji)
3. Au tor pracy naukowej (i m i~ i nazwisko, ad res dla korespondencji , telefon)
4. promotor, op iekun naukowy (imi'< i nazwisko, adres dla korespondencji, telefon)
5. Uzasadnicnie wniosku (wypelnia instytucja zglaszajctca)
Na wniosku musi znaj dowac s i~ piecz~~:c instytucji zglaszajctcej,
0
pieczctlka imi enna i podpis przedstawiciela.

oglaszajct KONKURS o nagrodQ
im. Profesora Hugona Steinhausa
za wybitne osiq_gnif?cia w upowszechnianiu nauki...
... w postaci filmu popularnonaukowego, popularyzacj i nauki w prasie; radiu i telewizji w okresie ostatnich trzech !at lub za caloksztalt
tw6rczosci w tym zakresie
Wniosek zawierajctcy c h a rakte rystyk~ dzi alalnosc i i wazniejszych
osictgni~c kandydata do nagrody (o obj'<tosci do 3 stron maszynopisu) udokum entowany wybranym przykladem filmu popul arnon aukowego, artykulu prasowcgo, audycji radiowej, programu telewizyjnego (w formie kaset wideo, audio lub wycink6w prasowych) prosimy skladac w nieprzekraczalnym terminie do 3 1 grudnia 1996 r. do
Polskiej Fund acj i Upowszechniania Nauki: Palac Kultury i Nauki,
pok. 2301 , 00-901 Warszawa, skr. poczt. 27.
Sposr6d zgloszonych do konkursu kandydat6w Jurywybierzc osob~, kt6ra otrzyma nagrod<( im . Profcsora Hugona Steinhausa w wysokosci 7 000 zl (zwo lnionct z podatk u dochodowego)
Jury ma prawo do inncgo podzialu nagro dy.
Wr~czenie nagrody odb~dzie si~ w drugi ej polowie marca 1997 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY
im. Profesora Hugona Steinhausa
I. Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk (TPKN) oraz Polska
Fund acja Upowszech niania Nauki (zwana dalej Fundacja.) ustanawiajq
wsp6l nie nagrod'< w dziedzinie upowszechniania nauki. Nagroda nosi
imi~ I Jugona Steinhausa, wybitnego pol skiego matematyka, a zarazcm
wybitncgo popularyzatora nauk.
2. Nagroda przyznawana jest corocznie, w drodze konkursu:
2. I . au torowi za naj lepszq ksiq:/:k'< popularnonaukowq z dowolnej
dziedziny wiedzy opublikowanq w Polsce w ciqgu ostatnich trzech tat
lub za caloksztalt dzialalnosci autorskiej w tym zakresie;
2.2. za wy bitnq dzialalnosc organizacyjnq w zakresie upowszechni ania nauki;
2.3. za wybi tne osiqgnil(cia w upowszcchni ani u nauki w postaci {ilmu
popularnonaukowego, popularyzacji nauki w prasie, radiu i telcwizji w
okresie ostatnich trzcc h tat lub za caloksztalt tw6rczosci w tym zakresie .
2.4. Nagroda przyznawanajcst w w/w zakresac h w kolejnych latach,
z tym ze pierwsza nagro da jest przyznawana autorowi ksiqzki. Zostala
ona przyznana w 1995 r. ·
2.5. Do nagrody nie mogq bye zgloszo ne osoby bl(dqcc czlonkami jury,
wladz TPKN tub wladz Fundacji.
3. Wysokosc nagrod y w 1996 r. wynosi 6.000 zl. W nastl(pnych Ia tach
wysokosc nagrody, je5li Fundacja bl(dzie miala takie mozliwosci, bl(dzie rewaloryzowana zgod nie ze wsp61czynnikiem inflacji. Jesli Jury
nagrody rozstrzygnie, ze nalezy nagrod zic wil(cej ni zjednq osobt;; Jury
moze przyznac opr6cz nagrody gl6wnej wyr6znienia pienil(zne 1ub
honorowe. Jury moze r6wniez dokonac innego podzialu nagr6d.
4. Nagroda jest zwo lniona z podatku dochodowego od os6b fizycznych (zgodn ic z za rz<~.d ze niem Ministra Finans6w z dni a 9 maja 1996 r.
zaniechanc zos taje ustalanic i pob6r podatku dochodowego od os6b
fizycznych od indywidualnych nagr6d im. Hugona Steinhausa !Monitor
Polski z 1996 r. Nr 30, poz.3 17/).
5. Jury powolywanejest w skladzic 7 os6b, z kt6rych 4 wybiera Rada
TPKN, pozostale 3 Rad a Fundacji.
6. Jury wybiera swego przewodniczqccgo i sekret>arza oraz wyznacza
kalendarz i warunki przeprowadze nia konkursu. Jury mo ze powotywac
recenzent6w.
7. Wnioski o przyznanie nagrody nalezy skladac do Polskiej Fundacji
Upowszechniania Nauki do kot1ca roku kal endarzowego, za kt6ry nagrodajes t przyznawana. Rozstrzygnit;;ciejury oglaszanejest w marcu
nastc;;pnego roku. Decyzje jury na grody SC\. ostateczne.
8. Wrl(czenie nagr6d odbywa sil( na spotkaniu z udzialem wladz Fundacj i i TPKN oraz zaproszo nych gosci w drugiej polowie marca kazde~~.
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Przedstawiamv sylwetki
nowo mianowanych profesor6w

Prof. Rusinski w swojej dzialalnosci naukowo-badawczej byl kierownikiem trzech projekt6w finansowanych przez KBN: projektu
badawczego "Rozw6j modeli biomechaniki i konstrukcji pojazd6w
w interpretacj i bezpieczenstwa biemego" ( 1990-93 ), projektu celowego "Budowa suwnicy ramowej o udzwigu 300 toni rozpi'<tosci
108m dla Stoczni Szczecinskiej"(1994-95) i projektu badawczego
"Nieliniowemodele matematyczne konstrukcji nosnych zurawik6w
samochodowych" ( 1994-96). Osi<tgni~te rezultaty prac byly pods taW'\. wielu dzialar1 i zastosowan praktycznych, zwlaszcza w przemyslc samochodowym, urz<tdzen dzwigowych, maszynowym oraz w
kopalniach odkrywkowych w~gla brunatncgo.
Dzialalnosc dydaktyczna prof. Rusinskiego obejmuje wyklady z
podstaw konstrukcji maszyn, ustroj6w nosnych pojazd6w i maszyn
roboczych, zapisu konstrukcji , komputerowego wspomagania projcktowania (CAD) i komputerowcgo wspomagania prac inzynierskich (CAE-CAD!FEM). Prowadzil on tez cwiczenia audytoryjne,
laboratoria, zaj'<cia na studiach podyplomowych i doktoranckich. Jest
promotorem kilkudziesi~ciu prac inzynierskich i magisterskich oraz
dw6ch ukonczonych i trzcch przygotowywanych prac doktorskich.
Za swoj'l, dzialalnosc naukowo - badawcz'l, zostal odznaczony
Zlotym Krzyzem Zaslugi , otrzymal tez wielokrotnie nagrody JM
Rcktora PWr, Dziekana Wydz. Mechanicznego i Dyrektora Instytutu za dzialalnosc naukowo - dydaktyczna., a takze Zlot'l, Odznak~
Politechniki Wroclawskiej .

Eugeniusz Rusirlski
0
Prof.dr hab. inz Eugcniusz Rusinski urodzil sir< 12listopada 1949
r. W Marszowicach (woj. wroclawskie). Ukor1czyl Wydz. Mechaniczny PWr i przcszedl na tym wydziale kolejne etapy karicry zawodowej. W 1980 r. obronil pracr< doktorska., w 1990 CKK zatwierdzila
jego habilitacjr<, od 1993 r. pozostaje na stanowisku profcsora nadzwyczajncgo PWr. Od grudnia 1993 r. Jest czlonkiem WTN, Sckcji
Podstaw Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Polskiego
Towarzystwa Biomechaniki i Polskiego Towarzystwa Symulacji
Komputerowej . Jest tez rzeczoznawq PZM i SIMP.
W czasic swojej pracy naukowej odbyl staze w Institute Superior
Cienfuegos na Kubic, na Tcchnische Universitaet w Bcrlinie i w
Institut fuer Statik und Dinamik der Luft- und Raumfahrtonstruktionen na Uniwersytecic w Stuttgarcie.
Obszar dzialalnosci naukowo-badawczej profcsora Eugeniusza
Rusinskiego dotyczy gl6wnic teorii konstrukcji, modelowania, a w
szczeg61nosci komputerowego wspomagania projektowania (CAD)
ustroj6w nosnych pojazd6w i maszyn roboczych przy pomocy metod numerycznych, np. metod'l, element6w skonczonych (MES).
Wyr6i:nic tu mozna:
• zastosowanie i rozwini~cie metody element6w skonczonych w
obliczcniach wytrzymalosciowych konstrukcji nosnych oraz opracowywanie efektywnych program6w numerycznych,
* opis analityczny, modclowanie oraz problemy ksztaltowania
ustroj6w nosnych pojazd6w i maszyn roboczych,
* komputerowe wspomaganie projektowania w zintegrowanych
systemach CAD!FEM w budowie maszyn .

Praktyki. ..

ctl ze str. 3

projektowania. Koszty pobytu studcnt6w w Szwecji pokryla firma
CAD SOL oraz cz~sciowo dziekanat Wydzialu Mechanicznego.
0 zaangazowaniu naszych student6w i zdobytych przez nich
umiej~tnosciach podczas tej praktyki swiadczy to, ze czterech z nich,
a to : Piotr Berezowski , Slawomir Karwala, Mariusz Konopka i Eligiusz Stefaniak zostalo zaproszonych na okres 4 tygodni przez Techniczny Uniwersytet w Vaxjo do prowadzenia zaj~c ze studentami
jesieni'l, tego roku.
Innowacj'l, wrealizacj i zawodowych praktyk studenckich b~d<t taki:e
organizowane po raz pierwszy w kraju 3-miesi'<czne praktyki specjalizacyjne dla student6w po Ill roku studi6w inzynierskich. Gl6wnym eel em tej praktyki, obok zaznajomienia sir< z produkcj'l, zakladu, jest wygenerowanie tematu i przygotowanie rea1izacji pracy
dyplomowej. Temat pracy dyplomowcj powinien dotyczyc problem6w, kt6rych rozwi'l,zanie jest istotne dla zakladu pracy przyjmuj'l,cego studenta na praktykr<. Realizacja tego celu nast~powac b~dzie
przez czynne wl'l,czenie studenta w prace technicznego dozoru przedsi~biorstwa. Efektem tego br<dzie rozszerzenie teoretycznej wiedzy
zdobytej na ucze1ni i lepsze przygotowanie absolwenta do zawodu
inzyniera.
protlziekan Wytlzialu Mecltanicznego
tlr /tab. ini. Jan Wojciechowski
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Paryz zaprasza mistrz6w
Na poczqtku wrze.Snia 1997 roku odb~dq si~ w Parytu jinaly XI
Mistrzostw Francji w Grach Matematycznych i
Logicznych. Trzyetapowe eliminacje, organizowane przez Centrum
im. Hugona Steinhausa i Oddzial Wroclawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, wyloniq reprezenta cj~ Polski.
Ponizej zamieszczamy zadania pierwszego, korespondencyjnego
etapu. Startowac mog'l. wszyscy, od uczni6w III klasy szkoly podstawowej do os6b zawodowo zajmuj'l_cych si<:; matematyk'l_ - w jednej
z siedmiu kategorii:
CM - uczniowie klas III i IV szk6l podstawowych, rozwi'l_zuj'l_
zadania od 1 do 6;
Cl - uczniowie V i VI klas SP, zadania od 3 do 9;
C2 - uczniowie VII i VIII klas SP, zadania od 5 do 11;
L1 - uczniowie szk6l srednich, zadania od 5 do 14;
L2 - studenci i uczniowie szk6l pomaturalnych, zadania od 5 do
16;
HC - osoby zawodowo zajmuj'l_ce si~ matematyk<J., zadania od 5
do 16;
GP - dorosli, nie wyst<:;puj'l_cy w L2 oraz w HC, rozwi'l_zuj'l_ zadania od 5 do 14.
Po rozwi'l_zaniu zadan wyniki zebrane na kartce papieru A4, w
kolejnosci zgodnej z numeracj'l_zadan, nale:i:.y przeslac listem zwyklym pod ad res em :Centrum im. Hugona Steinhausa, PolitechniMi~dzynarodowych

sza?

4- Trzej przyjaciele mieszkaja._ w roznych domach przy ulicy li cza._cej I 00 dom6w. Numery ich dom6w sa._kolejnymi liczbami naturalnymi . Uprawiaja._r6:i:.ne dyscypliny sportu : ten is, pilk~ nozna._ i
kolarstwo. Tenisista mieszka w domu, kt6rego numer jest liczba._palindromiczna._ (symetrycznv. Domy pozostalych maja._ numery parzyste. Suma cyfrdomu pilkarzajest r6wna liczbie zawodnik6w jego
druzyny. Podaj numer domu kolarza ..
Uwaga: liczbami palindromicznymi sa._np. 22 i 171.
5 - Z pif(ciu jednakowo oznaczonych kostek szesciennych ulozo-

no murek tak, ze na jego przedniej 5cianie widoczne sa._ liczby 0, 6,
1, 2, 9. Podaj pifC liczb, ktore odczytalibysmy na tylnej scianie
murku, liCZl!;C od Iewej strony.

6- Marcin rozwia._zuje zadanie Lamy z Tybetu, w kt6rym za pomoca._ 7 ruch6w (skok6w) nalezy przeprowadzic uklad pion6w pokazany na rys.1 do uk!adu na rys.2.

ka Wroclawska, Wybrzei:e Wyspianskiego 27,50-370 Wroclaw;

z dopiskiem na kopercie hasla ,Konkurs" i symbolu kategorii.
Pocza._tek arkusza odpowiedzi powinien zawierac: a - imi~ inazwisko, b -adres, c -ka tegori~, d -szkol~ i klas~ (ew. rokstudi6w)
lub wykonywany zaw6d.
Do koperty nalezy obowia._zkowo wlozyc zaadresowana..zwrotnie
kopert<:; ze znaczkiem i kserokopi~ dowodu wplaty wpisowego (kategoria CM- 10 zl, C1 i C2- 12 zl, Ll i L2- 15 zl, HC i GP- 20
zl) na konto: Polskie Towarzystwo Matematyczne, Oddzial Wrodaw, pl.Grunwaldzki 2/4, PKO-BP IV 0 /Wrodaw, Nr 93549413581-132.
Startuja._cy w kategorii CM podaj'l_jedno z mo:i:.1iwych rozwia._zan.
Startuja._cy w pozostalych kategoriach podaja._r6wnicz ilosc rozwia._zan i w przypadku, gdy istnieje wi~cej nizjedno rozwia._zanie- dwa
z nich.
Wszyscy uczestnicy tinalu mi~dzynarodowego z 1996 roku moga._
bezposrcdnio przysta..pic do p6ltinalu, po wplaceniu wpisowego do
1 marca 1997r.
Termin nadsylania rozwiltzan: 15stycznia 1997r. (decydujedata
stem pia pocztowego ).
Ko1ejne etapy konkursu odb<:;da._si<:; w marcu (p61final) i w · maju
1997r. (final krajowy). Jnformacje o wynikach pierwszego etapu oraz
o sposobic i miejscu przeprowadzenia p6Hinalu uczestnicy otrzymaj<~. w lutym 1997r.
Na zwyci<:;zc6w czekaja._ cennc nagrody.
Zadnia I etapu

1- Dziesi<:;c rowk6w (4 pionowe i 6 poziomych) dzieli tabliczk<:;
czekolady na 35 jednakowych kostek. Lamia._c czekolad~ wzdluz
rowk6w, a nast~pnie otrzymane w ten spos6b cz<:;sci, nalezy uzyskac
maksymalna._liczb~ kawalk6wskladaja._cych si~ zco najmniej dw6ch
kostek. lie otrzymamy takich kawalkow?
2- Dwie mr6wki odbywaj'l_spacer po krawf(dziach
B
szescianu od wierzcho!ka A do wierzcholka B (patrz
rys.). Picrwsza mr6wka wybiera tras~ najkr6tsz<J., zlo:i:.ona._ z najmniejszej liczby kraw~dzi. Druga zas
wybiera tras~ najdluzsza._. lle ro:inych tras rna dowy-

@

A

boru ka:ida z mrowek, je:ieli zakladamy, i:e nie
przechodzl!: one dwukrotnie po tej samej krawfdzi?
3- Trzej bracia maja._przeniesc dziewi~c paczek, kt6re waza._ od-

powiednio: 1,2,4, 5, 6, 8, 9, 11 i 14 kg. Kazdymusi wzia._c trzy paczki.
Jak podzielic zestaw paczek na trzy CZfsci, aby roi:nica wag
pomifdZy CZfScil!: najcifi:SZl!: i najli:ejszl!: byla moi:liwie najmniej-

W dopuszczalnym ruchu mozna przeskakiwac pionem przez pion
sa._siedni na wolne pole leza._cc bezposrednio za pionem przeskakiwanym wzdlu:i:. linii prostej la._cza._cej pola. Pion przeskakiwany
wypada z gry. Marcin wykonal pierwszy ruch pionem nr 3 przeskakuja._c pion nr 9. Potem wykonal6 kolejnych ruch6w osia..gaja._c eel.
Jak on to zrobit? W odpowiedzi podac cia..g 7 par rozpoczynaja._cy
si~ para._(3,9), w kt6rych pierwsza liczba oznacza numerpionka skacza._cego, druga zas przeskakiwanego.
7 - W k6!ka (patrz rys.) nalezy wpisac 7 roznych liczb calkowitych dodatnich w taki spos6b, aby
sumy liczb w ka:i:.dych dw6ch k6tkach po!a._czonych bezposrednio
odcinkiem nie byly podzielne ani
przez 2, ani przez 3. Jaka jest
moi:liwie najmniejsza suma
siedmiu wpisanych liczb?

8- Kwadratkowojest miastem zlozonym z48 kwadratowych blok6w, kt6re wraz z otaczaja._cymi je ulicami i z 59 skrzyzowaniami
tworza._prostoka._t (patrz rys. ).
Ruch w miescie odbywa si~
tylko tymi ulicami. Julia wyznaczyla Tomkowi spotkanie
na skrzyzowaniu le:i:.a._cym w
jednakowej odleglosci od
skrzyzowanA iB ijednoczesnie leza._cym w r6wnych odleglosciach od skrzyzowan C
i D. Tomek waha si~ z wyboremjednego z dw6ch mozliwych skrzyzowan. Podaj te
abcdefgh
dwa skrzyi:owania.

9-Szdcdziesia._t cztery jednakowe szesciany ponumerowane liczbami od 1 do 64 ulozono w cztery warstwy, z kt6rych pierwsza i
jednoczesnie dolnajest pokazana na rysunku . Druga warstwa zlozonajest w ten sam spos6b z sze5cian6w o numerach od 17 do 32,
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przy czym sze5cian 17 lezy nad szescianem I, 18 nad 2, itd .... W ten
sam spos6b tworzymy trzeci<ti czwart(\; warstwf<, kt6re kladziemy kolejno na utworzone poprzednio.
Tak zbudowany duzy szescian
malujemy po zewn«trznej stronie
zielon(\; farbq, a po wyschni«ciu
,Pryzmat" zamieszcza regularnie informacje o sukcesach mlodych
rozkladamy na male sze5ciany i
budujemy znich nowy, duzy sze- (i nie tylko) matematyk6w- amator6w bior<~.cych udzial w Mi«dzyscian W naStf<pUj<\;CY spos6b: W narodowych Mistrzostwach Francji w Grach Matematycznych i
miejsce poprzednio u!ozonych Logicznych . Swi<~.teczn<t atrakcj'l. dla naszych Czytelnik6w i ich
szescian6w I , 2, 3, ... , 62, 63, 64 Rodzin bf<dzie mozliwosc zmierzenia si« z zadaniami eliminacyjnyumieszczamy, bez obracania, szesciany o numerach 6, 7, 8, ... , 64, I, mi do XI Mistrzostw. Dzi«ki staraniom pana Prezesa Wroclawskie2, 3, 4, 5 i otrzymany szescian 4x4x4 malujemy po stronie zewn«trz- go Oddzialu Polski ego Towarzystwa Matematycznego Roscislawa
nej czerwon(\;farb<tlle b~dzie rnatych szcscianow rnaj~tcych dokla- Rabczuka, finalisci Mistrzostw zostali zaproszeni do Palacu Prezydnic dwie sciany pornalowane; jedn~t kolorern zielonyrn, a drug~t denckiego na spotkanie prezydanta Aleksandra Kwasniewskiego z
czcrwonyrn?
utalentowan'l. mlodziez<~.. W spotkaniu wzi«lo udzial 150 olimpij 10 - Na p6lce w ksi«garni znajduje si« 25 ksi(\;zek ustawionych od czyk6w, stypendyst6w i posiadaczy matur rnif<dzynarodowych, a takZe
Jewej do prawej strony zgodnie z rosn(\;cymi cenami. Roznica cen ich dydaktyczni opiekunowie.
kazdych dw6ch ksi<~.zek stoj<~.cych obok siebie jest r6wna 50 groszy.
Jak doniosla prasa (GW z 5.11.96), nie wszyscy chcieli skorzystac
Za cenf< najdrozszej ksia..zki mozna kupic dwie ksi<tzki stoj<~.ce obok z zaproszenia. Pan Slawomir Brzezowski, nauczyciel akademicki
siebie, z kt6rychjedna mana p6lce pozycjf< srodkow<~..Jakajest cena prowadz'I.CY r6wniez zaj«cia w krakowskim lice urn, odm6wil przynajtanszej ksi~t:iki?
bycia motywuj<~.c to krytyczn<~. ocen<~. wobec edukacyjnej polityki
11 - W prostopad!oscianie krawf<dzie nier6wnolegle maj<t dlugosci obecnej koalicji r z<~.dowej. ,Dop6ki nie us!yszf< Pana Prezydenta
wyrazone r6znymi liczbami naturalnymi centymetr6w. Suma p61 z<~.daj<~.cego od parlamentu wprowadzenia w pol skim systemic szkolsci any najmniejszej i najwi«kszej jest liczb<t o 11 cm 2 wif<kSZ<t od po1a nym fundamentalnych zmian, ito wbrew woli silnie konserwatywtrzeciej sciany. Jak~t obj~tosc rna ten prostopadloscian?
nego srodowiska nauczycie1skiego, tak d!ugo zapewnienia Jego
12 - Dwanascie roznych Jiczb naturalnych wpisac w tr6jk<ttne CZf<- urzf<dnik6w o ,p rzywi<~.zywaniu wielkiej wagi" odbieram jako pu1485
840
sci gwiazdy tak, a by iloczy- stoslowie, a urz<~.dzane na koszt podatnik6w propagandowe imprezy
"'
1ny pif<ciu liczb umieszczo- podobne do tej, na kt6r'l. zosta1em zaproszony, za mamowanie punych wewn<~.trz gwiazdy w blicznych pienif<dzy"- napisal on w liscie do Prezydenta .
kierunkach zaznaczonych
5184
Na pewno jednak nie jest marnotrawstwem czasu ani pieni«dzy
2100
l
'
t•ICZ+-strzat'k am1. by1y
rowne
Spf<dzenie swi<~.tecznych dni nad matematycznymi lamiglQwkami , do
bom umieszczonym przy czego wszystkich zachf<camy.
1128o -f
~ 26880
tych strza!kach.
13 - Miasta F, R, A, N, C, I oraz S Jez<t przy czterech g!6wnych
s
drogach tak, ze RF = RA =
..!!.----..----?
RC = RI = 24 km i NF = NI
= NR = 40 km.Jakajestodc
leglosc rni~dzy rniastarni C
oraz I wzdlu:i tych drog?
(proporcje na rys. nie S<tzaF
chowane).
14 - Chc<tc uzyskac efekty swietlne na zabawie szkolnej, Krzysztofwykonal skomplikowany przela..cznik ztrzema przyciskami , do
kt6rego podl<tczy! 100 zar6wek ponumerowanych liczbami naturalnymi od I do 100. Naciskaja..c pierwszy przyciskzmieniamy stan wszystkich zar6wek (tc, kt6re swiecily gasnq, ate, kt6re byly zgaszonezapalaj<tSif<). Naciskaj<~.c drugi przycisk, zmieniamy stan zar6wek o
numerach nieparzystych. Naciskaj<~.c trzeci przycisk, zmieniamy stan
tych zar6wek, kt6rych numer pomnicjszony o 1 jest liczb<tpodzieln<t
przcz 3. Na pocz<~.tku zabawy wszystkie zar6wki byly zapalone, a w
jej trakcie Krzysztof nacisn<tl, w spos6b przypadkowy, 1000 razy
przyciski swojego przela..cznika. Po ostatnim nacisni«ciu zauwazyl,
ze zar6wki o numerach 95 i 96 by!y zgaszone. Ile wtedy bylo zapalanych :iarowek?
15 - Szescian pewnej liczby naturalnej rna 5 razy wif<cej dzielnik6w naturalnych niz ta liczba.
lie dzielnikow naturalnych rna kwadrat tej liczby?
16 - Sciany wewnf<trzne pudelka w ksztalcie graniastoslupa prostego (patrzrys.), kt6rego podstaw<tjest
tr6jka..t prostok(\;tny r6wnoramienny
ABC o boku AB = 1 m, wylozone S'l.
• K
lustrami. Z punktu K, polozonego na
i
krawf<dzi pionowej, wyslano promien
!
i
SWietJny prostopadly do tej kraWf<dZi,
i
kt6ry po wielokrotnym odbici u od scian
bocznych
i po przebyciu drogi r6wnej
c
- Skoncz wreszcie z tymi zadaniami z matematyki i
13 m, trafia na jedn<~. z krawf<dzi boczidi trochf pograc w pilkf/! Sportowcy tei jeidiq do
i
nych.lle razy promien ten odbijal si~
A
Paryia.
od scian bocznych?

Na marginesie
dodajemy, ze ...
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autonomii potrzebnej do kontynuowania reform. Oznacza to, i:e
dzialalnosc reformatorska szk6! przekroczyla przewidywane 61at
ktore polecamy ...
temu zadania. Za wyznacznik reform moi:na uznac zmiany w
sposobie zar~dzania uczelnilt, a zwlaszcza uporz:tdkowanie ich
. __gospodarki finansowej oraz otwarcie na EuropC< i swiat jako
Elastyczny system
RJul~lny spos6b funkcjonowania. ZwiC<kszenie liczby studenstud.iow dwustopniowych - ~
~~~niono jako zjawisko gcneralnic pozytywne, choc tylko
.
~ ~,o'~~6i::t rektor6w wymienito popraw~ jakosci ksztalcenia jako rcpod redakcJ.!I. •
~ x o"L\1it , prowadzanych zmian. Rektorzy mniejszych uczelni byli
Jerzego Wozmcktego
-1 2 I 4 *
co
z
poziomu
0 a~dat6w 1bardzo msk1ch kwah fikaCJ1 adm1mstracJ 1uczelmaWyd. PWN Warszawa 1996
nej. Do motor6w przemian zaliczono nacisk student6w (rynku)
na rodzaj ijakosc edukacji oraz dojscie do wladzy na uczelniach
Drhab. Jerzy Woznicki, prof. PW,jcstobecnie rektorem Politechludzi maj!l.cych wizj'< reform i mysl¥ych o uczelni r6wniez w
niki Warszawskicj i wiccprzewodnicz'l.cym Konferencji Rektor6w
kategoriach misji spolecznej. Za czynnik napC<dowy uznano tez
Pol skich Uczelni Tcchnicznych. Jest wi~c osob:t bardzo kompetcntn~
dzialalnosc KBN.
w omawianej dziedzinie.
Rektorzy oceniajlt, ze reformy w skali kraju zachodz!l.za wolP:-zygotowana pod jego redakcj:t monografia jest poswie;;cona
no, a uczelnie s~ zdane na wlasnc sily. Do czynnik6w hamuj~
zagadnieniom nowoczesnej i skutecznej organizacji procesu ksztalcych zaliczono:
cenia na uczcln i. Autorzy przcdstawiaj~ coraz powszechniej stoso- brak wizji strategicznego rozwoju szk6! wyzszych w Polsce;
wany obccnie model dwustopniowych studi6w umozliwiaj~cy inwizji tej nie maj~ ani srodowiska akademickie, ani rz~d,
dywidualizacje;; toku studi6w oraz swobodniejsz11. regulacj~; czasu
-konserwatyzm myslenia kadry akademickiej orazkierowanie
studi6w i dob6r programu.
si'< intcresami grupowymi, a nic dobrem uczclni.
Opisano tu tezwarunki organizacji i rcalizacji ksztalcenia wszkole
Zapytano rektor6w o ich najwainiejsze sukcesy i poraiki wci~u
wyzszej, w tym zagadnicnia dotycz11.ce planu studi6w i program ow
kadencji.
nauczania, zagadnienia rcgulaminowc, spos6b zarz:tdzan ia i finanCz'<sto bylo to uporz~dkowanie finans6w uczelni, zwlaszcza
sowania, a tak:ie opis programu komputerowego, kt6ry pozwala na
przcz dccentralizacj~. Wszyscy (!) rektorzy uznali za pora:ik'< zbyt
rejestracj'< i ewidencjonowanie studiuj:tcych wedlug indywidualwolne zmiany w dydaktycc (organizacja, programy nauczania).
nego toku studi6w oraz procedury kontroli i stymulowaniajakosci
Brakuje indywidualnych, elastycznych, interdyscyplinarnych
nauczania. Praca zawicra tcz informacje o wsp61czesnych tendcnstudi6w. Wynika to w duzym stopniu z obrony partykularnych
cjach w rcformowaniu szk61 wyzszych, m.in. o systemic kredytointercs6w rcprezcntowanych przcz rady wydzia16w. Zdarzaly sil(
wym, o zarz11.dzaniu i tworzeniu makrokierunk6w.
przypadki,
gdy pr6by restrukturyzacji uczelni byly zdecydowa0
nie odrzucane przez senaty, a towarzyszyl tcmu bunt dziekan6w.
Dw6ch rektor6w widzi jako powazny problem przyszlej kadencji
opracowanie i wprowadzenie mechanizm6w antyfederacyjnych
na uczelni.
Pol em sukces6w i porazck Si\ tcz sprawy kadrowc. Okolo poPismo Politechniki Swie;;tokrzyskicj ,lndeks" opublikowalo wylowy rektor6w (zwlaszcza mniejszych uczelni) uwaza za sukces
brane fragmcnty syntetycznego opracowania material6w ankietorozw6j samodzielnej kadry. Rektorzy renomowanych uc zelni
wych dotyczll.cych kadencji 1993-1996. Respondentami byli rcktonarzekaj!l_ na odplyw kadr do miejsc atrakcyjniejszych finansorzy uczclni pol skich. Wywiady przeprowadzily dr Julia Jablecka, dr
wo. Wszyscy podnosz!l. fakt braku korelacji miC<dzy hierarchi~
Marta Pastwa i dr Ewa Chmielecka z Jnstytutu Spraw Publicznych
stopni naukowych i hierarchi'l.stanowisk na uczelni. Bardzo liczw ramach programu ,Reformy Nauki i Szkolnictwa Wyzszego".
na staje sir;; liczba doktor6w z habilitacjq, kt6rzy mus~ poprzeSchemat wywiad6w powstal przy wsp61udziale prof. Stefana Amstac n stanowisku adiunkta, jesli uczelnia nie chce rozszerzac
sterdamskiego i prof. Stefana Kwiatkowskiego.
nadmiemie grupy profesor6wuczelnianych. Zarazem narasta luka
Wsr6d najwazniejszych problcm6w szkolnictwa wyzszego w
pokoleniowa. Jest to szczeg6lnie widoczne w grupic uczelni techPolsce na picrwszym miejscu wymieniano katastrofaln11. sytuacj~
nicznych.
finansow11.. Skutkicm tcgo s11.: niskic place kadry naukowej,jej pauCo zaskakuj~ce, do sukces6w kadencji zalicza si'< rozw6j bazy
peryzacja, a czasem i demoralizacja, podejmowanie przez pracowmaterialnej uczelni zwlaszcza slu~cej nauczaniu i badaniom. Az
nik6w naukowych pracy w kilku miejscach negatywny dob6r mlo4 respondcnt6w wymienilo wsr6d osi~niC<C budOWI( bibliotcki.
dej kadry i luka pokoleniowa, niemoznosc stosowania instrumenRozwijano sicci komputcrowe.
t6w finansowych do wprowadzania reform, w tym takze motywacji
Nie odniesiono natomiast sukces6ww administrowaniu uczclfinansowej. Dramatyczne jest tcz niedoinwestowanie wielu uczelniami. Wi~ze sir;; to z niskimi placami.
ni. Czasami zwie;;ksza sir;; nab6r student6w, zwlaszcza na odplatne
Tylko dw6ch rektor6w wymienilo wsr6d sukces6w wypracoformy edukacji, w stopniu powodujll.cym obnizenie standard6w
wanie silnej pozycji uczelni w kraju i za graniclt, a takze rozwinauczania. Poszukiwane Si\ prace uslugowe i p6lbadawcze, mimo
nie;;cie informacji wcwn:ttrz- i zewn~trzuczelniancj jak formy
ze ocenia si~, ze sytuacja finansowa w badaniach jest lepsza niz w
integrowania i popularyzowania uczelni.
dydaktycc. Pozytywna rola Komitetu Badan Naukowych dostrze(Wg tekstu Ewy Chmieleckiej z nr 32 ,lndeksu'')
ganajest zwlaszcza na duiych uczelniach.
Za drugi pod wzgle;;dem znaczenia problem uznano obecn:t legislacj~; szk61 wyzszych i badan. Stwierdzano, zc:
- legislacja jest rozproszona, niesp6jna i utrudnia zarz:tdzanie
uczelniami,
- przepisy ,szatkuj11." uczelnie, nadaj:t im pozycje i specyfikacje
Pismo informacyjne Politechniki Wrociawskiej
na podstawie wskaznik6w ilosciowych, a nie faktycznych dokonan
i charakteru szk61, a projekty nowych us taw powstaj:t wbrcw opinii
Politechnika Wroclawska
srodowisk akademickich i mog:t spowodowac ncgatywne skutki,
Wybrzete Wyspianskiego 27
- ustanowione w 1990 roku przepisy o szkolnictwie wyzszym
50-370 Wroclaw
obecnie hamuj1\_proces reform, zwlaszcza kr~;puj:t one inicjatywy
slu z~ce racjonalizacji zarz:tdzania uczelniami,
Redaktor Naczelny: dr inz. Maria Kisza
- nieuzasadniony merytorycznie jest zakaz tworzenia filii uczelni.
Redakcja: bud. D-5, pok. 22, tel. 320 22 89
Zapytano rektor6w o przejawy post~;pu i regresu na uczelniach w
e-mail: pryzmat@ite.ite.pwr.wroc.pl
ostatnich latach. Wszyscy uznali, ze zaszly zmiany na lepsze RekDntk: Drukarnia Ojicyny 1-JYdawniczej PWiNak/ad 1500 egz.
torzy duzych, znacz:tcych i proreformatorskich uczelni uznali, ze
Pismo wsparte dotacjq KEN
ustawa z 1990 r. Daje ich szkolomjuzdzis za malo instytucjonalncj
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Jaka byJa miniona kadencja

