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CHCIAŁBYM RÓWNIEŻ ABY STUDENCI BYLI DUMNI. 
ŻE STUDIUJĄ NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI 

Z prof. dr. hab. inż. Ryszardem Rojkiem, dziekanem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 
rozmawia Krystyna Duda 

- Dobiega końca nabór na wszystkie 
kierunki studiów w politechnice, a do
dajmy, że w tym roku oferta była bogat
sza o dwa nowe kierunki kształcenia, na 
które rekrutacja prowadzona była na 
wydziale kierowanym przez Pana Dzie
kana. Iłu kandydatów wybrało te wła
śnie kierunki? 

- Tak, faktycznie dobiegł końca nabór 
na studia w Politechnice Opolskiej, rów
nież i u nas na Wydziale Elektrotechniki i 
Automatyki. Nabór na wydziale prowadzo
ny był na następujących kierunkach: elek
trotechnika (studia dzienne magisterskie, 
inżynierskie zaoczne, zaoczne magister
skie uzupełniające), informatyka: dzienne 
magisterskie, inżynierskie zaoczne, zaocz
ne magisterskie uzupełniające), automaty
ka i robotyka (inżynierskie dzienne), elek
tronika i telekomunikacja (inżynierskie 
dzienne i zaoczne) oraz wychowanie tech
niczne (magisterskie dzienne). W rezulta
cie przeprowadzonego naboru przyjęto 
następujące liczby studentów na poszcze
gólne kierunki studiów: 

klasyczne kierunki techniczne nie cieszą 
się ostatnio zbytnim zainteresowaniem 
młodych ludzi. 

Podsumowując tegoroczną rekrutację 
uzyskaliśmy następujące wyniki: przyjęto 
łącznie 1 302 studentów, w tym 658 na 
studia dzienne i 644 na studia zaoczne. Od 
1 października 2000 r. na Wydziale będzie 
studiować łącznie 3 063 studentów (w tym 
ok. 49,23% to studenci studiów dzien
nych). 

- Wychowanie techniczne raz już zna
lazło się w ofercie WEiA, czy obecna 
propozycja jest ponowieniem poprzed
niej? 

- Kierunek wychowanie techniczne zna
lazł się już w ofercie kształcenia WEiA 
jako forma studiów magisterskich uzupeł
niających, a nabór ogłoszony został w 
ubiegłym roku akademickim. Niestety, nie 
udało się wówczas uruchomić tych studiów 
z powodu braku odpowiedniej liczby kan
dydatów. Obecna propozycja dotyczy stu
diów magisterskich prowadzonych syste
mem dziennym, których przyszły absol-

Kierunek Studia dzienne Studia zaoczne Magisterskie 
uzupełniające 

Elektrotechnika 136 ( l imit 200) 104 ( l imit 120) — 
Informatyka 216 ( l imit 150) 367 ( l imit 210) 101 ( l imit 60) 
Automatyka i Robotyka 92 ( l imit 90) — — 
Elektronika i Telekomunikacja 152 ( l imit 90) 71 ( l imit 60) — 
Wychowanie Techniczne 62 ( l imit 70) — — 

W tegorocznej ofercie dla kandydatów 
znalazły się dwa nowe kierunki; są to elek
tronika i telekomunikacja, która wzbudzi
ła stosunkowo duże zainteresowanie matu
rzystów oraz wychowanie techniczne. 
Chęć studiowania na tym drugim wyrazi
ło prawie tyle osób, ile przygotowano 
miejsc. Wynik rekrutacji uznać więc mo
żemy za udany. Niesłabnącym zaintereso
waniem od kilku lat cieszy się wciąż in
formatyka, popularnym kierunkiem w tym 
roku na Wydziale była również elektroni
ka i telekomunikacja - co odnotowaliśmy 
z dużym zadowoleniem. Nie udało się 
wypełnić limitu na kierunku elektrotech
nika, co nie jest zjawiskiem nowym, na 
wielu bowiem uczelniach technicznych 

went uzyskać może stopień magistra inży
niera. W najbliższym czasie ulegnie zmia
nie również formuła tych studiów i w miej
sce obecnej nazwy wychowanie technicz
ne przyjęta zostanie nowa - edukacja tech-
niczno-informatyczna. W ich programie 
znajdzie się również m.in. obszerna część 
zawierająca treści informatyczne. Wydaje 
się, że będzie to zdecydowanie atrakcyj
niejsza oferta dla młodzieży niż kierunek 
proponowany w wersji dotychczasowej. 

- Kierunek ten potocznie kojarzy się 
z przedmiotem prowadzonym w szkole, 
należy przypuszczać, że ambicją jego 
twórców nie jest tylko kształcenie na
uczycieli, lecz również nowocześnie 
przygotowanych inżynierów. 

- Program nowego kierunku obejmuje 
obok przedmiotów podstawowych takich 
jak matematyka, fizyka, chemia, również 
przedmioty techniczne z zakresu mecha
niki, elektrotechniki oraz przedmioty in
formatyczne (m.in. podstawy informatyki, 
języki programowania, bazy danych, sieci 
komputerowe, techniki multimedialne, 
wspomaganie komputerowe w technice). 
Absolwenci kierunku nabędą również 
uprawnienia pedagogiczne do nauczania w 
szkołach podstawowych i ponadpodstawo
wych. Tak przedstawia się w przybliżeniu 
sylwetka przyszłego absolwenta kierunku, 
który może podjąć przyszłą pracę jako na
uczyciel w szkole, bądź inżynier w przed
siębiorstwie lub małej firmie, gdzie wy
magane są kwalifikacje ogólnotechniczne 
i informatyczne. 

Drugi nowy kierunek proponowany 
w tegorocznej ofercie edukacyjnej Wy
działu - elektronika i telekomunikacja 
będzie przygotowywał absolwentów in
żynierów elektroników na studiach 
dziennych i zaocznych w zakresie spe
cjalności: aparatura elektroniczna, ener
goelektronika, elektroniczne systemy 
pomiarowe, systemy telekomunikacyjne. 
Absolwenci tego kierunku przygotowa
ni będą do projektowania konstrukcji i 
eksploatacji aparatury elektronicznej dla 
potrzeb różnych jednostek gospodarki i 
efektywnego posługiwania się środkami 
informatyki dla celów optymalizacji, 
symulacji oraz projektowania, jak rów-
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nież i zarządzania sieciami telekomuni
kacyjnymi. Końcowe przygotowanie ab
solwenta zależy od wybranej specjalno
ści. Absolwent tego typu studiów przy
gotowany jest do twórczej pracy inży
nierskiej. Zakłada się, że uzyskają oni 
w większym stopniu wykształcenie 
ogólne, a w mniejszym w wąskiej spe
cjalności, aby w ten sposób byli przy
gotowani do samodzielnego działania i 
podjęcia pracy w różnych obszarach ży
cia gospodarczego i przemysłowego. 
Absolwenci po ukończeniu studiów na
bywają wiedzę umożliwiającą podjęcie 
pracy zawodowej we wszystkich bran
żach gospodarki, zarówno w dużych 
przedsiębiorstwach, jak i do prowadze
nia indywidualnej działalności gospo
darczej . 

- Prowadzenie kierunku wymaga za
równo opracowania szczegółowych pla
nów jak i umiejscowienia organizacyj
nego oraz zapewnienia odpowiedniej ka
dry, czy w tym względzie zapowiadają 
się jakieś nowatorskie rozwiązania? 

- Dla nowo uruchomionych kierunków 
opracowane zostały plany i programy stu
diów. Zgodnie z dokonanymi ustaleniami 
Wydział Elektrotechniki i Automatyki po 
przeprowadzeniu rekrutacji przekaże 
kształcenie na kierunku wychowanie tech
niczne Instytutowi Matematyki, Fizyki i 
Chemii. Na bazie tej jednostki przewiduje 
się bowiem utworzenie nowego wydziału, 
który prorektor ds. nauki, prof. Jerzy 
Skubis w kwietniowym wywiadzie dla 
Wiadomości Uczelnianych roboczo nazwał 
Wydziałem Podstawowych Problemów 
Techniki. Plany studiów dla tego kierun
ku opracował zespół kierowany przez prof. 
Stefana Szymurę, dyrektora Instytutu 
MFiCh. Na kierowniku tej jednostki spo
czywa także trud dokonania niezbędnych 
zmian strukturalnych i kadrowych w celu 
zapewnienia realizacji kształcenia na tym 
kierunku. Jednym z nich jest choćby utwo
rzenie z dniem 1 września br. zarządze
niem rektora Politechniki Opolskiej w IM-
FiCh Zakładu Techniki. Nie chciałbym 
zbyt szeroko rozwodzić się na tymi spra
wami, jak sądzę znacznie więcej do po
wiedzenia na ten temat będzie miał prof. 
S. Szymura. 

Natomiast kierunek elektronika i tele
komunikacja będzie realizowany na 
WEiA, w oparciu o kadrę aktualnie za
trudnioną na wydziale i profesorów z in

nych uczelni współpracujących od wielu lat 
z naszym wydziałem. W planach rozwo
jowych będą podjęte starania o uruchomie
nie kierunku magisterskiego i rozszerze
nie oferty kształcenia o dalsze specjalno
ści m.in. aparaturę elektroniczną w me
dycynie. 

- Proszę przedstawić plany jednostki 
na najbliższe lata zarówno w zakresie 
kształcenia jak i perspektyw rozwoju. 

- Plany rozwoju Wydziału Elektrotech
niki i Automatyki na najbliższe lata zosta
ły przeze mnie przedstawione w czasie 

wyborów dziekańskich do obecnej kaden
cji w tezach programu wyborczego. Przy
toczę najistotniejsze elementy tego progra
mu, który jest w dużej mierze kontynu
acją dokonań z ubiegłej kadencji, kiedy 
również byłem dziekanem. 

Zadaniem podstawowym jest kontynu
acja i stabilizacja dokonań wdrażanych w 
okresie aktualnej kadencji oraz usprawnie
nie tych elementów pracy Wydziału, które 
nie spełniają oczekiwań społeczności aka
demickiej . Dotyczy to zarówno działalno
ści naukowo-badawczej, dydaktycznej i 
organizacyjnej. Szczególnie wiele uwagi 
przywiązujemy do właściwej promocji 
działalności i osiągnięć Wydziału, a także 
w poszczególnych obszarach działalności 
na terenie Regionu Opolskiego, w kraju i 
za granicą. 

Wnikając w szczegóły w zakresie dzia
łań organizacyjnych zwrócona zostanie 
szczególna uwaga na kontynuację prac i 
doskonalenie procedur związanych z de
centralizacją zarządzania finansami na 
szczeblu wydział - katedry. W zakresie 
działalności naukowo-badawczej szczegól
na uwaga zwrócona zostanie na intensyfi
kację procesu wykonywania prac habilita
cyjnych i doktorskich oraz uzyskiwania 
tytułu naukowego i tym samym dążenie do 
spełnienia warunków na uzyskanie upraw
nień do nadawania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego w dyscyplinie 
elektrotechnika, uaktywnienie procesu 
przeprowadzania przewodów doktorskich 
na wydziale, aktywne pozyskiwanie róż

nych form grantów krajowych i zagranicz
nych - zarówno w sferze badawczej jak i 
edukacyjnej, uaktywnienie współpracy za
granicznej w zakresie naukowym, rozwo
ju współpracy naukowo-badawczej dla po
trzeb jednostek gospodarczych. 

Na polu działalności dydaktycznej prze
widuje się analizę aktualnego stanu i mo
dernizację oferty kształcenia w zestawie
niu z zapotrzebowaniem rynku pracy. Pre
ferowany będzie rozwój specjalności dy
namicznych prowadzonych według sukce
sywnie unowocześnianych programów, na 

które jest zapotrzebowanie. Prace te doty
czą w szczególności kierunku elektrotech
nika. Podjęte zostaną starania zapewnie
nia stabilności kadry przypisanej poszcze
gólnym kierunkom prowadzonym na wy
dziale i wzmocnienie obsady kadrowej 
kierunków : automatyka i robotyka, infor
matyka oraz elektronika i telekomunikacja, 
tak aby wszystkie miały status kierunków 
magisterskich. Zwrócona zostanie uwaga 
na rozwój studiów podyplomowych oraz 
zorganizowanie form kształcenia aktywne
go studentów o ponadprzeciętnych umie
jętnościach i zainteresowaniach. Władze 
dziekańskie pragną uaktywnić rolę wy
działowego samorządu studenckiego i jego 
wpływu na funkcjonowanie wydziału. 
Znaczny przyrost liczby studentów na kie
runku informatyka (stanowią oni ok. 42% 
całej pepulacji studentów wydziału) stwa
rza podstawy do przekształcenia zmiany 
nazwy wydziału na Wydział Elektrotech
niki, Automatyki i Informatyki i takie pró
by zostaną podjęte w niedalekiej przyszło
ści. 

Konkludując, założeniem realizowane
go programu jest dążenie, aby na tym 
Wydziale praca, nauczanie i uczenie było 
przyjemnością, aby można było zadowala
jąco zarobić. Chciałbym również, aby stu
denci byli dumni, że studiują na Wydziale 
Elektrotechniki i Automatyki, a po stu
diach mogli z powodzeniem konkurować 
na rynku pracy. 

- Dziękuję za rozmowę, życząc jed
nocześnie powodzenia w realizacji celów. 

W najbliższym czasie ulegnie zmianie również formuła 
tych studiów i w miejsce obecnej nazwy wychowanie 
techniczne przyjęta zostanie nowa - edukacja techniczno-
-informatyczna. 
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Z prac S e n a t u 
Ósmemu w kadencji 1999-2002 

posiedzeniu Senatu Politechniki 
Opolskiej w dniu 21 czerwca br. 
przewodniczył rektor, prof. Piotr 
Wach. Otwierając obrady przed
stawił zaplanowany porządek ob-

r:::.s rad, do którego obecni senatorowie 
nie wnieśli zastrzeżeń: 

m ,* Informacje o bieżących inwesty-
I 5 cjach politechniki. 

Sprawy organizacyjne: 
• utworzenie w Instytucie Matema

tyki, Fizyki i Chemii Zakładu Techniki. 
Sprawy osobowe: 

• wyrażenie zgody na rozwiązanie, z dniem 30.06.2000 r. sto
sunku pracy z: 
- dr. hab. inż. Jerzym Hickiewiczem, prof. PO (WEiA), 
- dr. hab. inż. Wojciechem Siłką, prof. PO (WM), 

• opinia w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwy
czajnego w PO, z dniem 1.07.2000 r. na czas do ukończenia 70 
lat życia: 
- dr. hab. inż. Jerzego Hickiewicza, prof. PO (WEiA), 
- dr. hab. inż. Wojciecha Siłkę, prof. PO (WM), 

• opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku pro
fesora nadzwyczajnego w PO na czas nieokreślony: 
- dr hab. Stefanii Grzeszczyk, prof. PO (WB), 
- dr hab. Ludmile Sadownikowej, prof. PO (WWFiF), 

• opinia w sprawie mianowania na stanowisko prof. nadzwyczaj
nego w PO na czas określony dra hab. Maksymiliana Gajka 
(IMFiCh), 

• powołanie na stanowisko kierownika Zakładu Techniki dra hab. 
Maksymiliana Gajka (IMFiCh). 
Sprawy dydaktyczne: 

• uchwalenie poprawek do Regulaminu Studiów w PO, 
• zmiany w planach studiów WB, WEiA, WM, WWFiF i WZ, 
• informacja dot. punktów ECTS, 
• określenie wysokości honorarium w wynagrodzeniu nauczy

cieli akademickich za prace będące przedmiotem prawa autor
skiego, 

• uchwalenie pensum dydaktycznego na r. a. 2000/2001. 
Sprawy finansowe: 

• zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 1999 r., 
• korekta systemu ekonomiczno-finansowego Uczelni, 
• uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na 2000 r. 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy 
PO a Sewastopolskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym 
(SPUT-Ukraina). 

Komunikaty, zapytania i wolne wnioski. 
Realizując powyższy porządek, Senat Politechniki Opolskiej: 
wyraził zgodę na: 

1) utworzenie w Instytucie MFiCh, z dniem 1 września 2000 r., 
Zakładu Techniki. 

2) rozwiązanie, z dniem 30. 06. 2000 r, stosunku pracy z: 
- dr. hab. inż. Jerzym Hickiewiczem, prof. PO (WEiA), 
- dr. hab. inż. Wojciechem Siłką, prof. PO (WM). 

• Pozytywnie zaopiniował wniosek dziekana Wydziału Elektrotech
niki i Automatyki i dziekana Wydziału Mechanicznego o powo
łanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PO, z dniem 
1. 07. 2000 r. na czas do ukończenia 70 lat życia: 
- dra hab. inż. Jerzego Hickiewicza, prof. PO (WEiA), 
- dra hab. inż. Wojciecha Siłkę, prof. PO (WM). 

• Pozytywnie zaopiniował wniosek dziekana Wydziału Budow
nictwa i dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjote
rapii o powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
czas nieokreślony w PO: 
- z dniem 1 października 2000 r. - dr hab. Ludmiłę Sadowni-

kową, prof. PO. 
- z dniem 1 grudnia 2000 r. - dr hab. Stefanię Grzesz

czyk, prof. PO. 
• Pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Instytutu Matema

tyki Fizyki i Chemii o powołanie na stanowisko profesora nad
zwyczajnego w PO, na czas określony, z dniem 1 września 
2000 r. tj . na 5 lat - dra hab. Maksymiliana Gajka oraz z 
dniem 1 września 2000 r., na stanowisko kierownika Zakładu 
Techniki. 

• Uchwalił poprawki do Regulaminu Studiów PO wniesione 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
W dalszej części posiedzenia Senat Politechniki Opolskiej: 

• pozytywnie zaopiniował - począwszy od roku akademickiego 
2000/2001: 

1) Zmiany w planach studiów na kierunku budownictwo, na stu
diach inżynierskich zaocznych. 

2) Plany studiów dla kierunku elektronika i telekomunikacja, stu
dia inżynierskie zaoczne, specjalność: 
a) elektroniczne systemy pomiarowe, 
b) energoelektronika, 
c) aparatura elektroniczna. 

3) Plany studiów dla kierunku informatyka, studia dzienne magi
sterskie i inżynierskie - przedmioty prowadzone w języku nie
mieckim. 

4) Zmiany w planach studiów uzupełniających magisterskich, dla 
kierunku: informatyka, dla specjalności: systemy informatycz
ne i komputerowe wspomaganie projektowania. 

5) Zmiany w planach studiów: 
a. dla kierunku mechanika i budowa maszyn, studia dzienne 

magisterskie, 
b. dla kierunku mechanika i budowa maszyn, studia zaoczne 

inżynierskie, 
c. dla kierunku inżynieria środowiska, studia dzienne magi

sterskie, 
d. dla kierunku inżynieria środowiska - studia dzienne in

żynierskie, 
e. dla kierunku inżynieria środowiska, studia zaoczne inży

nierskie. 
6) Plany studiów: 

a. dla kierunku wychowanie fizyczne, studia dzienne magi
sterskie, specjalność: 
- turystyka i rekreacja, 
- wprowadzenie specjalności trenersko-instruktorskiej w 

miejsce specjalności nauczycielskiej, 
d. dla kierunku wychowanie fizyczne, studia zaoczne magi

sterskie: specjalność: 
a) fizjoterapia 
b) trenersko-instruktorska. 

7) Zmiany w planach studiów: 
a. kierunek wychowanie fizyczne, studia dzienne magisterskie: 

specjalność: fizjoterapia, 
b. kierunek fizjoterapia, studia dzienne licencjackie. 

8) Plany studiów Studium Pedagogicznego, nadającego kwalifi
kacje pedagogiczne. 

Ciąg dalszy na stronie 8 
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Z ka lendarza Rektorów 

Z KALENDARZA 
•RŁKJORÓW 
• W dniu 13 lipca br. prorektor ds. na
uki - prof. Jerzy Skubis spotkał się w 
Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz
twa Opolskiego z wiceprzewodniczącym 
Zarządu Województwa mgr. Andrzejem 
Rybarczykiem w sprawie utworzenia na 
terenie APC „Metalchem" S.A. w Opo
lu I I kampusu Politechniki Opolskiej. Po 
otrzymaniu pozytywnej opinii Urzędu 
Marszałkowskiego w przedmiotowej 
sprawie w dniu 18 sierpnia po spotka
niu z kierownictwem APC „Metalchem" 
S.A. br. wystosowano pismo do Mini
stra Edukacji Narodowej w sprawie zgo
dy M E N na nieodpłatne pozyskanie 
37,2598 ha terenu wraz z istniejącą in
frastrukturą pod budowę I I kampusu 
politechniki. 

• 6 września br. JMRektor, Piotr Wach 
uczestniczy! w oficjalnym otwarciu IX 
Konferencji Naukowo-Technicznej Bu
dowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu 
Spożywczego - BEMS' 2000, zorgani

zowanej przez Katedrę Urządzeń dla 
Przemysłu Spożywczego i Ochrony Śro
dowiska Politechniki Opolskiej w dniach 
6-8 września w Pokrzywnej. 

• 11 września, rektor P. Wach otwierał 
w Kamieniu Śląskim X I I Międzynaro
dowe Sympozjum pn. Mikwmaszyny i 
Serwonapedy. Politechnika Opolska. 
obok Instytutu Elektrotechniki w War
szawie była organizatorem spotkania na
ukowców, a prof. Wach był jednym z 
jego współorganizatorów. 

• Prorektor ds. nauki - prof. J. Skubis 
w dniu 15 września br. przewodniczył 
posiedzeniu komisji ds. rozpatrywania i 
opiniowania wniosków o przyznanie na
uczycielom akademickim nagrody JM 
Rektora Politechniki Opolskiej. 

• Prorektor ds. studenckich, prof. Grze
gorz Gasiak jako gość honorowy repre
zentował Politechnikę Opolską w obcho
dach jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Kluczborku. Uroczy
stość miała miejsce 16 września br. 

R E K T O R I S E N A T 
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 

majq zaszczyt zaprosić 
no 

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI 
ROKU AKADEMICKIEGO 

2000/2001 

która odbędzie się 4 października 2000 r. 
ogodz. 10.00 w auli 

Politechniki Opolskiej 

przy ul. Katowickiej 48, w gmachu Wydziału Budownictwa 

W Y N I K I R E K R U T A C J I NA I ROK STUDIÓW 
W ROKU A K A D E M I C K I M 2000/2001 

O G Ó Ł E M S T U D I A DZIENNE STUDIA MGR MGR 
K I E R U N E K P R Z Y J Ę C I Z A O C Z N E U Z U P E Ł N . D Z I E N N E U Z U P E Ł N . Z A O C Z N E 

Limit Przyjęci L imi t Przyjęci L i m i t Przyjęci Limi t Przyjęci 
Au tomatyka i Robotyka 86 90 86 — — — — — — 
Budownic two 560 370 326 200 203 — — 30 31 
E lek t ron ika i 227 90 152 60 75 — — — — 
Telekomunikacja 
Elektrotechnika 240 200 135 120 105 — — 60 — 
f iz jo terapia 58 40 58 — — — — — — 
In fo rmatyka 691 120+30 165+50 210 367 — — 60 109 
Inżyn ie r i a Ś r o d o w i s k a 382 180 279 90 91 — — 60 12 
Mechanika i Budowa Maszyn 226 240 110 120 109 — — 60 7 
Wychowanie Fizyczne 427 100 149 150 278 — — 40 — 
Wychowanie Techniczne 62 70 62 — — — — — — 
Z a r z ą d z a n i e i I n ż y n i e r i a 250 120 250 — — — — — — 
Produkc j i 
Z a r z ą d z a n i e i M a r k e t i n g 1332 120 300 300 341 60 86 490 605 
Razem 4491+50 1740+30 2072+50 1250 1569 60 86 800 764 
O g ó ł e m 4541 1770 2122 1250 1569 60 86 800 764 

Opracowano na podstawie danych z poszczególnych wydziałów. 
Stan na dzień 11.09.2000r. 
19 września br., po zamknięciu numeru, obradowała Komisja Odwoławcza dla studiów zaocznych. Po zakończeniu prac komisji znane będą 
ostateczne dane na temat liczby przyjętych na studia zaoczne. 
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ZADUMA NAD PRACĄ I ŻYCIEM -
wspomnienie pośmiertne 

Połączyła nas praca dydaktyczno-na-
ukowa w Wyższej Szkole Inżynierskiej w 
Opolu. W 1973 roku mgr Rudolf Kośmi-
der zostaje asystentem w Studium Nauk 
Społecznych i Ekonomicznych. Odtąd pra
cujemy razem, chociaż w różnych konfi
guracjach organizacyjnych i hie
rarchicznych. Zawsze jednak była to 
współpraca twórcza. 

„Bez względu na układy, byłeś: 
- jako podwładny - zawsze rzetelny, 
- jako nauczyciel - oddany młodzieży, 
- jako naukowiec - zawsze zadziora, bro

niący prawdy obiektywnej." 
Pierwszą ostrzejszą dyskusję wywołała 

dysertacja doktorska, przygotowana przez 
kolegę Rudka, nt. Ekonomiczny model 
funkcjonowania przedsiębiorstwa trans
portu budownictwa. Wytknięte przeze 
mnie usterki, w części po argumentacji 
przyjmuje, w części odrzuca. Skutek -
obrona pracy doktorskiej „z wyróżnie
niem" (1974 r.). 

Lata 70. nie należą do łatwych, cho
ciaż władze naszej uczelni od zawsze two
rzyły przyjazny klimat dla rozwoju nauko
wego. Najpierw dydaktyka. Podręczniki z 
ekonomii uznaliśmy za nadmiernie upoli
tycznione. Piszemy skrypt (Z. Kołaczkow
ski, R. Kośmider, H. Lewandowski, A. 
Zagórowska). I nieoczekiwany sukces wy
dawniczy! Książeczka rozchodzi się jak 
przysłowiowe świeże bułki, zarówno w 
uczelni, jak i w regionie. 

Kolejny etap wspólnej pracy, to lata 80., 
które zapoczątkowują w kraju reformy 
gospodarcze. Podjęcie tematu Sfera niema
terialna i jej funkcjonowanie owocuje dzie
siątkami opracowań oraz organizacją jede
nastu konferencji naukowych. 

Hitem tych lat okazuje się praca nad 
systemami motywacyjnymi. Chociaż ja 
byłem „szefem", to myśl naukowa była 
kolegi Kośmidra, co przejrzyście wykazu
je przegląd jego artykułów naukowych na 
powyższy temat. Praca naukowa znajduje 
swe przełożenie na praktykę, a opracowa
ne przez nasz zespół systemy wynagro
dzeń, zostały wdrożone w czternastu du
żych przedsiębiorstwach Opolszczyzny i 
kraju. System opracowany dla Fabryki Sil
ników Elektrycznych „BESEL" w Brze
gu, staje się podstawą Ustawy o systemach 
wynagrodzeń, uchwalonej w 1984 roku. 

Zespół, którego Rudek był motorem, 
uzyskuje w tym samym roku Nagrodę 
Wojewódzką I stopnia „za wybitne osią
gnięcia w działalności zawodowej i spo
łecznej na rzecz województwa opolskie

go". W uzasadnieniu znaj
dujemy sformułowanie „o 
nowatorskim charakterze 
naszych wdrożeń i ich zna
czeniu dla pomnażania go
spodarczego dorobku Ślą
ska Opolskiego". 

Jedna z milszych kart 
wzajemnej współpracy, to 
praca na rzecz doskonale
nia służb finansowo-księgowych, w nader 
życzliwych warunkach, stworzonych przez 
Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Księ
gowych w Opolu. 

Pora na przeskok. W 1990 roku dr Ru
dolf Kośmider broni skutecznie pracę ha
bilitacyjną nt. Skuteczność systemów mo
tywacyjnych w warunkach radykalnej prze
budowy mechanizmu gospodarczego (na 
przykładzie Polski). 

Szansę dokonania czegoś, w ramach 
tejże przebudowy, stwarzają nam władze 
uczelni (P. Wach, J. Skubis, Z. Kasper
ski), sugerując powołanie nowego kierun
ku - Zarządzanie. Nie chcąc powielać błę
dów, odwiedzamy, wspólnie z dr A. Zagó
rowska, sześć najbliższych politechnik, 
celem wykorzystania najlepszych wzorów 
przy tworzeniu nowego kierunku. 

I czas na zmianę ról. Ja przechodzę na 
formalną emeryturę, a kierownikiem Stu
dium Nauk Społecznych i Ekonomicznych 
zostaje dr hab. Rudolf Kośmider. Dwa lata 
później, jest już dyrektorem Instytutu Za
rządzania. Nie ukrywajmy, to głównie jego 
zaangażowaniu i twórczej myśli naukowej 
zawdzięczamy rozwój organizacyjny i na
ukowy Instytutu Zarządzania, a w przy
szłości Wydziału Zarządzania i Inżynierii 
Produkcji, którego zostaje pierwszym 
dziekanem. 

Pozostaje jeszcze wiele dziedzin życia 
osobistego i zawodowego, których nawet 
nie dotknąłem. Wypada jednak stwierdzić, 
że w każdej z nich Kolega Rudolf Kośmi
der był zawsze wzorem Szefa, Przyjaciela 
i Nauczyciela! 

Wielu z omawianych osiągnięć mogło
by nie być, gdyby nie - zawsze życzliwa -
atmosfera naukowa w Politechnice Opol
skiej. Niemniej każda działalność wyma
ga ludzi twórczych i oddanych swemu po
wołaniu. 

„A tutaj Ty - wykazałeś się ogrom
nym zaangażowaniem i zdolnościami! 
Stworzenie tak potrzebnego regionowi i 
gospodarce Wydziału Zarządzania i In
żynierii Produkcji - Koledzy, Podwładni 
i Studenci - będą zawsze wiązali z Two

im Nazwiskiem, a Ziemia Opolska za
pamięta Swego Wybitnego Syna!" 

Wspomnienie o pierwszym dziekanie 
Wydziału Zarządzania i Inżynierii Pro
dukcji, prof. dr. hab. Rudolfie KO-
ŚMIDRZE 

Henryk Lewandowski 

PS. Pragnę przeprosić Czytelników 
Wiadomości Uczelnianych za zbyt osobi
sty charakter wspomnienia. 

H.L. 

Prof. Rudolf Kośmider studia ekono
miczne ukończył w 1962 roku w Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Sopocie. W tym 
samym roku rozpoczął pracę zawodową w 
Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego 
w Opolu - najpierw jako stażysta, z bie
giem czasu jako referent ds. eksploatacji i 
kierownik filii w Opolu. W 1965 roku 
przeniósł się do Przedsiębiorstwa Trans
portu Budownictwa „Transbud" w Opolu, 
gdzie podjął pracę, kolejno, na stanowi
sku kierownika działu eksploatacji oraz 
kierownika działu ekonomicznego. 

W 1968 roku R. Kośmider rozpoczął 
dwuletnie studia podyplomowe z zakresu 
rachunku ekonomicznego na Wydziale 
Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły 
Ekonomieznej we Wrocławiu, które ukoń
czył w 1970 roku. W tymże roku rozpo
czął studia doktoranckie na Wydziale In-
żynieryjno-Ekonomicznym Politechniki 
Szczecińskiej. Pracę doktorską nt. „Eko
nomiczny model funkcjonowania przedsię
biorstwa transportu budownictwa" obronił 
w 1974 roku. 

Od 1 października 1973 roku R. Ko
śmider rozpoczął pracę - najpierw na sta
nowisku starszego asystenta, a potem ad
iunkta - w Studium Nauk Społecznych i 
Ekonomicznych Wyższej Szkoły Inżynier
skiej w Opolu. 

W pierwszych latach pracy naukowej 
Jego zainteresowania naukowe koncentro-
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wały się przede wszystkim na tematyce 
podjętej wcześniej w rozprawie doktor
skiej, czyli na problemach organizacji i 
zarządzania przedsiębiorstwem. W tej 
dziedzinie opublikował około 10 artykułów 
naukowych, po czym zagadnienia te roz
szerzył o teoretyczne i praktyczne aspekty 
gospodarki siłą roboczą w przedsiębior
stwie, w ramach czego opublikował sze
reg kolejnych artykułów i podjął pracę z 
przemysłem. Uczestniczył m.in. w pra
cach dla Zakładów Bawełnianych „Frotex" 
w Prudniku, a także kierował zespołem 
badającym problematykę płynności siły 
roboczej w Zakładach Azotowych w Kę-
dzierzynie-Koźlu. 

Począwszy od 1983 roku praca R. Ko-
śmidra skoncentrowała się przede wszyst
kim na praktyce i teorii motywacji, czemu 
poświęcił około 20 publikacji, a także sze
reg komunikatów i wystąpień na semina
riach i konferencjach naukowych oraz spo
tkaniach z praktykami. W latach 1983-
1986 wziął udział w kilkudziesięciu pra
cach badawczych prowadzonych dla przed
siębiorstw, dotyczących doskonalenia i 
wdrażania systemów motywacyjnych (w 
pięciu przypadkach osobiście kierował ze
społami). W okresie tym uczestniczył rów
nież w innych pracach dla przemysłu, 
przede wszystkim w zakresie racjonaliza
cji zatrudnienia w przedsiębiorstwach. 

Pracując na opolskiej uczelni prof. Ru
dolf Kośmider dużo uwagi poświęcił dosko
naleniu dydaktyki. Jest współautorem ma
teriałów do nauczania ekonomii, wydanych 
w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu 
oraz autorem dwóch artykułów poświęco
nych doskonaleniu procesu dydaktycznego. 
Uczestniczył w kilkunastu ogólnopolskich 
i regionalnych konferencjach poświęconych 
dydaktyce w obszarze nauk ekonomicznych. 
Właśnie za osiągnięcia w dydaktyce R. Ko
śmider otrzymał dwukrotnie nagrodę JM 
Rektora WSI w Opolu. 

W ramach obowiązków organizacyjno-
dydaktycznych w latach 1976-1978 R. Ko
śmider kierował podyplomowym studium 
pedagogicznym dla młodych pracowników 
WSI. Dużo uwagi poświęcił również popu
laryzacji nauk ekonomicznych i nauczaniu 
w formach pozaszkolnych. W latach 1975 -
1986 był wykładowcą w Polskim Towarzy
stwie Ekonomicznym, Towarzystwie Na
ukowym Organizacji i Kierownictwa oraz w 
Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, a tak
że na wielu kursach dla kadry kierowniczej 
przedsiębiorstw. W ww. stowarzyszeniach 
poświęcił się także pracy organizatorskiej, 
działając jako członek zarządów wojewódz
kich. 

Swoje kwalifikacje naukowe i dydak
tyczne prof. Rudolf Kośmider podnosił 

8 Politechnika Opolska 

również w ramach staży zagranicznych -
w Uniwersytecie Humboldta w Berlinie 
(1982 r.) i w Uniwersytecie Lipskim (1984 
r.). Za wyniki w pracy naukowej otrzymał 
kilkakrotnie nagrodę JM Rektora WSI. W 
1984 roku, za cykl publikacji z zakresu 
racjonalizacji zatrudnienia i płac, otrzymał 
nagrodę Ministra Nauki Szkolnictwa Wy
ższego i Techniki III stopnia. W tym sa
mym roku został laureatem zespołowej 
nagrody wojewódzkiej I stopnia za prace 
dla gospodarki województwa opolskiego. 

W 1986 roku R. Kośmider rozpoczął 
staż habilitacyjny w Katedrze Ekonomii 
Politycznej Kijowskiego Instytutu Techno
logicznego. Pracę habilitacyjną nt. „Sku
teczność systemów motywacyjnych w wa
runkach radykalnej przebudowy mechani-

Ciąg dalszy ze strony 5 

9) Zmiany w planach studiów: 
a. dla kierunku zarządzanie i inżynie

ria produkcji, studia dzienne inży
nierskie, 

b. dla kierunku zarządzanie i marke
ting, studia dzienne inżynierskie, 

c. dla kierunku zarządzanie i marke
ting, studia dzienne magisterskie, 
specjalność: zarządzanie przedsię
biorstwem: 

10) Plany studiów magisterskich dzien
nych dla I roku kierunku: wychowa
nie techniczne, dla specjalności edu
kacja techniczne i informatyczna, od 
r. a 2000/2001. 

Następnie Senat Politechniki Opolskiej: 
• określił wysokości honorariów w wy

nagrodzeniu nauczycieli akademickich 
za prace będące przedmiotem prawa au
torskiego, 

• uchwalił w roku akademickim 2000/ 
2001 dla pracowników naukowo - dy
daktycznych i dydaktycznych wymiary 
pensum dydaktycznego. 

zmu gospodarczego /na przykładzie Pol
ski/" obronił w 1990 roku w Instytucie 
Ekonomii Ukraińskiej Akademii Nauk. 

W latach 1991 - 1992 prof. Rudolf 
Kośmider pełnił funkcję kierownika Stu
dium Nauk Społecznych i Ekonomicznych, 
a od 1992 do 1999 roku zajmował stano
wisko dyrektora Instytutu Zarządzania 
WSI/Politechniki Opolskiej. Po przekształ
ceniu Instytutu Zarządzania w Wydział 
Zarządzania i Inżynierii Produkcji, w dniu 
26 listopada 1999 roku został wybrany 
na PIERWSZEGO W HISTORII DZIE
KANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I 
INŻYNIERII PRODUKCJI POLI
TECHNIKI OPOLSKIEJ. 

Henryk Lewandowski 
Rafał Matwiejczuk 

A ponadto Senat Politechniki Opol
skiej : 
• uchwalił poprawki do systemu ekono-

miczno-finansowego Uczelni. 
• Po zapoznaniu się z opinią biegłego re

widenta, przyjął sprawozdanie finanso
we za 1999 r. t j . : bilans, sprawozdanie 
o przychodach, kosztach i wyniku fi
nansowym oraz sprawozdanie o prze
pływach środków pieniężnych i infor
mację dodatkową. 
Uchwalił, że strata za zakończony rok 

sprawozdawczy 1999 w kwocie 354.823,09 
zł zmniejsza fundusz zasadniczy Uczelni na 
2000 r. 

Uchwalił plan rzeczowo-finansowy 
Uczelni na 2000 r. 

Wyraził zgodę na zawarcie przez rekto
ra umowy o współpracy pomiędzy Poli
techniką Opolską a Sewastopolskim Pań
stwowym Uniwersytetem Technicznym 
(SPUT - Ukraina). 

Na tym wyczerpano zaplanowany po
rządek obrad. 

Urszula Mazur sekretarz rektora 

Wspomnienie o pani Irenie 

W lipcu odeszła od nas na zawsze wieloletnia pracownica Działu Wydawnictw -
pani Irena Myśliwiec. Pani Irena podjęła pracę w sekcji poligrafii DW 5 września 
1979 r., gdzie sumiennie wywiązywała się ze swych obowiązków służbowych aż do 
emerytury, tj. do 31 maja 1997 roku. Ciężka operacja i kłopoty zdrowotne nie prze
szkodziły tej silnej kobiecie w podjęciu po przejściu na emeryturę pracy na pół etatu 
w Katedrze Elektroenergetyki WEiA, gdzie zatrudniona była do 31 maja 1999 roku. 

Na pewno wielu pracowników naukowych naszej Uczelni przynoszących mate
riały do wydawnictwa pamięta panią Irenę niezmiennie schyloną nad maszyną do 
pisania, a później skupioną przy komputerze. 

Pani Irena była osobą niezwykle pracowitą, chemie pomagającą innym, ener
giczną, dzielną, nie poddającą się losowi i taka pozostanie w naszej pamięci. 

Koleżanki i koledzy z DWiP 



List z Watykanu 
Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Stanisław Król oraz 

prodziekani prof. prof. Jan Składzień, Roman Ulbrich, Stani
sław Witczak przesłali Ojcu Świętemu życzenia z okazji przypa
dających w tym roku 80. urodzin. Ze stolicy apostolskiej nade
szła odpowiedź, adresowana do całej wspólnoty wydziału, którą 
- zgodnie z życzeniem dziekana - prezentujemy niżej. 

S E K R E T A R I A T S T A N U 

Watykan, 16 czerwca 2000 r. 

Szanowny Panie, 

Jego Świątobliwość Jan Paweł U dziękuje serdecznie za życzenia z okazji 
osiemdziesiątej rocznicy urodzin, jakie nadesłał Pan w imieniu własnym oraz Studentów 
i Pracowników Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej. 

Ojciec Święty wdzięczny jest za życzliwość i wszelkie oznaki duchowej więzi, 
które stanowią skuteczne wsparcie w Jego Piotrowej posłudze Kościołowi i światu. 
Odwzajemniając dobroć, prosi Boga, aby w roku Wielkiego Jubileuszu szczególnie 
obdarowywał wszystkich Profesorów i Studentów swoimi łaskami, napełniał serca 
prawdziwą radością i ubogacał je swymi darami. 

Panu oraz całej wspólnocie Wydziału Mechanicznego Politechniki Ojciec Święty 
z serca udziela Apostolskiego Błogosławieństwa. 

Z wyrazami szacunku 

Arcybiskup Giovanni B. Re 
Substytut 

W. Pan 
Prof. Stanisław KRÓL 
Dziekan Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Opolskiej 
ul. Mikołajczyka 5 
45-271 Opole 
POLONIA 

Z ż y c i a Uczelni 

Doktorat honorowy dla premiera 
Prof. Leon Troniewski, kierownik Katedry Inżynierii Proce

sowej na Wydziale Mechanicznym został zaproszony do składu 
delegacji towarzyszącej Jerzemu Buzkowi, prezesowi Rady Mi
nistrów Rzeczypospolitej Polskiej w czasie jego wizyty w Niem
czech z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwer
sytetu w Dortmundzie. 

Uroczystość odbyła się 5 lipca br., a polskiemu premierowi 
towarzyszyli członkowie rządu, ludzie nauki, współpracownicy. 
Warto podkreślić, że prof. J. Buzek - zanim objął funkcję pre
miera - przez wiele lat współpracował z Wydziałem Mechanicz
nym Politechniki Opolskiej. Był adiunktem, potem profesorem 
w Katedrze Inżynierii Procesowej aż do chwili objęcia urzędu 
prezesa rady ministrów. 

Swoje związki ze środowiskiem naukowym premier mocno 
zaakcentował odbierając tytuł honorowy doktora, stwierdzając , 
iż większość swego życia zawodowego zajmował się działalno
ścią naukową i wiele ze świata nauki przeniósł do polityki: 

„Dzisiejsza uroczystość pozwala mi na chwilę powrócić do 
okresu działalności naukowej, etapu życia, z którym wiązały się 
jakże odmienne od obecnych cele i zadania, satysfakcje i marze
nia. Wracam do nich ze wzruszeniem" - powiedział. 

Rektor Uniwersytetu Dortmundzkiego, prof. Albert Klein w 
swoim wystąpieniu stwierdził m.in.: 

„Tytułem tym - a jest to najwyższe wyróżnienie, jakie może 
być przyznane przez uniwersytet - Wydział Inżynierii Chemicznej 
i Uniwersytet Dortmundzki odznacza dziś człowieka, który jedno
czy w sobie zarówno cechy doskonałego naukowca jak i polityka, 
który może pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami zarówno w 
kręgach akademickich jak i na scenie politycznej. Zebraliśmy się 
tutaj, aby w ramach uroczystości akademickiej uczcić przede 
wszystkim osiągnięcia naukowe prof. Jerzego Buzka". 

Laudację pod adresem wyróżnionego wygłosił prof. Andrzej 
Górak, a uroczystość miała miejsce w auli AudiMax Uniwersy
tetu w Dortmundzie. 
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OFERTA STYPENDIALNA 
na rok a k a d e m i c k i 2 0 0 1 / 2 0 0 2 

W Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą dysponuje się infor
macjami na temat możliwości wyjazdów nauczycieli akademickich i 
studentów na stypendia zagraniczne, w tym: 

• studia częściowe 
• staże i misje naukowe 
• studia doktoranckie 
• staże habilitacyjne 
• kursy językowe 
Stypendia dotyczą w szczególności wyjazdów do krajów euro

pejskich, a szczególnie bogatą ofertę mają kraje: 
• Francja: stypendia naukowe, w tym stypendia studyjne dla ab

solwentów wyższych uczelni, stypendia badawcze dla studen
tów , stypendia co-tutelle dla doktorantów oraz program Co-
pernic dla inżynierów, ekonomistów i prawników z dyplo
mem; stypendia językowe, w tym stypendia dla lektorów Stu
dium Języków Obcych. 

• Niemcy: stypendia DAAD, Fundacji Alexandra von Humboldta 
oraz stypendia Bawarskiego Ministerstwa Oświaty, Wyznań, Na
uki i Sztuki. 

Wszelkie niezbędne materiały^ informacje dotyczące wymienio
nych ofert zainteresowani uzyskać mogą w Dziale Nauki i Współ
pracy z Zagranicą 

ul. S. Mikołajczyka 5 pók. 102 A, 
tel. 455 60 41 wew. 146 
Zgłoszenia kandydatów , sporządzone według wymaganych za

sad, należy składać za pośrednictwem Działu Nauki i Współpracy z 
Zagranicą do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Mię
dzynarodowej, 00-375 Warszawa, ul. Smolna 13 w terminie do 
dnia: 24 listopada 2000 r. 

Gdy termin złożenia jest inny niż podany wyżej, informacja o 
tym znajduje się w konkretnej ofercie stypendialnej. 

O zmianach lub dodatkowych ofertach informowani będą kierow
nicy jednostek organizacyjnych Uczelni, niezbędne dane znajdą się 
także na łamach Wiadomości Uczelnianych. 

J. Waluś 
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Konferenc je 

B E M S ' 2 0 0 0 

W dniach 6 - 8 września 2000 r. odbyła się IX Krajowa 
Konferencja Naukowo-Techniczna "Budowa i Eksploatacja 
Maszyn Przemysłu Spożywczego", w skrócie BEMS '2000. 
Na obrady konferencji przybyło blisko 120 uczestników re
prezentujących wyższe uczelnie, instytuty branżowe i zakłady 
przemysłu rolno-spożywczego. Łącznie na konferencji zapre
zentowano 102 referaty, w tym 78 referatów wygłoszono ust
nie, a 24 przedstawiono w formie posterów. Tematyka refera
tów obejmowała zagadnienia konstrukcji maszyn do przetwór
stwa środków spożywczych; różne problemy eksploatacyjne, 
w tym dobór materiałów konstrukcyjnych, zagadnienia tar
cia, zmiany własności środków spożywczych podczas prze
twarzania, problemy korozji; zużycie energii podczas prowa
dzenia różnych procesów i możliwość jej oszczędzania; róż
ne zagadnienia procesowe, w tym problematykę nowych, do
tąd niezbadanych procesów przetwórczych; problemy ochro
ny produktów spożywczych przed zniszczeniem lub starze
niem; opakowania produktów spożywczych; zagadnienia eko
logiczne zakładów przemysłu spożywczego, w tym wykorzy
stanie odpadów lub ich utylizację. 

Miejscem konferencji był Ośrodek Szkolno-Wypoczynko
wy "Drogowiec" w Pokrzywnej w Górach Opawskich, a se
sja plakatowa została zorganizowana w Ośrodku Wypoczyn
kowym "Chrobry". 

Organizatorem konferencji BEMS '2000 jest Katedra Urzą
dzeń dla Przemysłu Spożywczego i Ochrony Środowiska Po
litechniki Opolskiej. W organizacji pomagała Sekcja Mecha
nizacji Przetwórstwa Spożywczego Komitetu Techniki Rolni
czej PAN oraz Sekcja Maszyn Spożywczych Zarządu Głów
nego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. Or
ganizatorów konferencji wsparło finansowo lub rzeczowo 
dwudziestu pięciu sponsorów, których szczodrość znacznie 
uświetniła i urozmaiciła konferencję. 

(X KRAJOWA K U N f f c K f c N U J A SłMUM 

,BUD0WA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZ! 
BEMS '2000 

0P0U-PGKRZYWNA 

Patronat nad konferencją objęli Minister Edukacji Naro
dowej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego na 
konferencji reprezentował dyrektor departamentu dr P. Za-
przałek. 

Materiały konferencji BEMS '2000 zostały opublikowane 
w formie recenzowanych artykułów w zeszytach naukowych 
Politechniki Opolskiej, seria Mechanika oraz w postaci mate
riałów konferencyjnych. Nad poziomem referatów czuwał 22-
osobowy Komitet Naukowy, którego pracą kierował prof. dr 
hab. inż. Janusz Boss. Staranne przygotowanie redakcyjne 
przysłanych na konferencję materiałów zawdzięczać należy 
doc. drowi A. Guzikowi, a ładną formę graficzną nadaną 
całości materiałów konferencyjnych - Oficynie Wydawniczej 
Politechniki Opolskiej. 

Życzenia pomyślnych i owocnych obrad od Zarządu Woje
wództwa Opolskiego przekazał Pan Wicemarszałek mgr A . 
Rybarczyk. Wojewodę Opolskiego reprezentował dyrektor 
gabinetu Pan mgr inż. R. Macierzyński. List gratulacyjny 
wraz z pozdrowieniami dla uczestników przysłał Prezydent 
Miasta Opola, reprezentowany na konferencji przez Panią mgr 
B. Ku lesze-Knapik 

Obrady konferencji otworzył JM Rektor Politechniki Opol
skiej prof. Piotr Wach, który także w kilku słowach przed
stawił naszą Uczelnię. Następnie krótką charakterystykę Wy
działu Mechanicznego Politechniki Opolskiej przedstawił 
prof. St. Witczak. Przeczytał On także list gratulacyjny Dzie
kana Wydziału Mechanicznego, skierowany do komitetu na
ukowego i uczestników konferencji. 

Po otwarciu konferencji wygłoszono dwa referaty wpro
wadzające w tok obrad. Pierwszy z nich pt. "Trendy rozwo
jowe w technice utrwalania żywności" zaprezentował prof. dr 
hab. Józef Grochowicz. Drugi referat pt. "Proces mieszania 
w technologiach przemysłu spożywczego" przedstawił prof. 
dr hab. inż. Janusz Boss. 

Osiągnięcia uczestników konferencji zaprezentowano na dwu
nastu sesjach, zgrupowanych w dwóch seriach w postaci blo
ków tematycznych. Odbyła się także jedna sesja plakatowa. 

Możliwość prezentacji urządzeń 
i wyrobów mieli także przedstawi
ciele przemysłu. W czasie konferen
cji przedstawiono urządzenie do fo
liowania wyrobów firmy Termopak 
z Braszki oraz drukarkę laserową 
firmy MULTI do sporządzania na
pisów na różnych wyrobach, głów
nie na opakowaniach produktów 
spożywczych. Inne firmy, jak GEA 
z Opola oraz ZUP S.A. z Nysy ofe
rowały prospekty swoich wyrobów. 
Firmy branży spożywczej mogły 
bezpośrednio przedstawić i zarekla
mować swoje wyroby. I tak firma 
Schóller z siedzibą w Namysłowie 
częstowała uczestników obrad torta
mi lodowymi swojej produkcji, a 
Zakłady Piwowarskie "Głubczyce" 
S.A. piwem Brax i Hammer. Przed
siębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
"Polesie" z Wieruszowa przysłało 
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m iim • iss wmm :>mm : ma ;s wmm m i Konferencje 
do degustacji swoje wyroby wędliniarskie, a Żyrardowskie 
Zakłady Przemysłu Spirytusowego przysłały do degustacji 
wódki Belweder i Sobieski. 

Dzięki firmie Confactor z Katowic uczestnicy konferencji 
mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie 
sprzętu audiowizualnego, a także skorzystać z tego sprzętu 
podczas wygłaszania referatów. 

Po pierwszym dniu obrad zebrał się Komitet Naukowy kon
ferencji, który dokonał wstępnej oceny przysłanych refera
tów oraz postanowił, że następna konferencję zorganizuje w 
2002 roku Akademia Rolnicza w Lublinie. 

Konferencja naukowa, to nie tylko obrady. Stworzono moż
liwość odbycia wielu rozmów kuluarowych między uczestni
kami i przedstawicielami przemysłu, licznie uczestniczącymi 

Międzynarodowe sympozjum 
po raz XII 

W Kamieniu Śląskim w dniach od 11 do 14 września obra
dowali naukowcy zajmujący się problematyką związaną z mi-
kromaszynami na X I I Międzynarodowym Sympozjum pn. 
Mikromaszyny i Serwonapędy. Organizatorami sympozjum 
były dwa ośrodki naukowe - Instytut Elektrotechniki w War
szawie i Politechnika Opolska. 

Sympozjum Mikromaszyny i Serwonapędy (MiS) są kon
ferencją organizowaną w cyklu dwuletnim i uczestniczą w 
nim pracownicy nauki z ośrodków naukowych i akademic
kich z kraju i zagranicy oraz przedstawiciele przemysłu, w 
tym producenci mikromaszyn jak MIKROMA z Wrześni, 
SILMA - Sosnowiec, EDA - Poniatowa, ZELMER - Rze
szów, ASPA - Wrocław, BESEL - Brzeg. 

Historia sympozjów sięga roku 1987, kiedy jego uczestni
cy po raz pierwszy spotkali w Podstolicach koło Wrześni. 
Tegoroczne sympozjum odbyło się w pięknych wnętrzach pa
łacowych w Kamieniu Śląskim, a jego uczestnicy poza boga
tym programem naukowym zwiedzić mogli okolice, Górę Św. 
Anny, Zamek w Brzegu, Opole i laboratoria Politechniki 
Opolskiej. 

Więcej szczegółów na temat przebiegu sympozjum w na
stępnym numerze WU. 
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Z A P R O 

w obradach. Konferencja naukowo-techniczna BEMS '2000 
miała także swój aspekt kulturalny. W przerwie między ob
radami swoje prace akwarelowe zaprezentowała Pani Renata 
Kukla z Głuchołaz. Podczas sesji plakatowej w domu Chro
bry działało stoisko naszej uczelnianej księgarni. W drugim 
dniu obrad prawie wszyscy uczestnicy konferencji pojechali 
autokarami do muzeum A. Priessnitza w Jeseniku oraz zwie
dzili jaskinię "Na Pomezi" w pobliżu Lipowych Łaźni. W 
trakcie wycieczki przewodnicy interesująco przedstawili hi
storię tych ziem - Gór Opawskich i Jeseników. 

Warto też wspomnieć, że konferencja miała odpowiednią 
oprawę medialną, zapewnioną przez Radio Opole. Informa
cje o konferencji zamieściły także Nowa Trybuna Opolska i 
lokalna telewizja. 

Opracował: J. Boss 

S Z E N I E 
Ordynariusz opolski abp. Alfons Nossol oraz władze Wydziału Teologicznego Uniwer- • 

sytetu Opolskiego zapraszają rektorów, senatorów pracowników oraz studentów 
wszystkich opolskich wyższych uczelni na uroczystą mszę św. inaugurującą nowy rok 
akademicki, która odbędzie się w nowym kościele akademicko-seminaryjnym w Opolu 
przy ul. Drzymały 1a w poniedziałek, 2 października 2000 r. o godz 18 ,30 . 
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W a d e m e k u m — 

W A D E M E K U M S T U D E N T A P O L I T E C H N I K I 

Biuro rektora Politechniki Opolskiej mieści się przy ul. 
Mikołajczyka 5, 45-271 Opole 

• rektor - prof. dr hab. inż. Piotr Wach 
• gabinet oraz sekretariat rektora - p. 107 "A" tel./fax 455 67 

24, 4556041 wew.127 
• prorektor ds. nauki - prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis 
• prorektor ds. studenckich - dr hab. inż. Grzegorz Gasiak, 

prof. PO 
• gabinety i sekretariaty prorektorów - p. 105 "A" tel. bezp. 

456 94 46 oraz 455 60 41 wew. 154, 155 
• prorektor ds. organizacyjnych - dr Zygmunt Kasperski -

p. 108 "B" , tel wew. 323 
• dyrektor administracyjny - mgr Leon Prucnal, p. 209 , ,A" 

tel./fax 455 60 80 tel. 455 60 41 wew. 190 
• kwestor - mgr Barbara Hetmańska, p. 209 „ A " tel./fax 

455 60 80, 455 60 41 wew. 125 
Sprawy związane ze stypendiami i zamieszkaniem w do

mach studenta PO leżą w gestii 

Działu Kształcenia 

ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, tel. 456 94 45, 455 60 
41 wew. 196, 132 
• kierownik działu - mgr Maria Zielińska p. 203 , , E " 

Sprawy dotyczące zamieszkania w domach studenta Poli
techniki Opolskiej podlegają z-cy kierownika działu do spraw 
osiedla akademickiego, pani Władysławie Swisulskiej. 

Aktualnie Politechnika Opolska ma do zaoferowania swo
im studentom ok. 1500 miejsc w DS-ach. Trzy z nich - Pry
zma, Zygzak i Zaścianek znajdujące się na terenie głównego 
kampusu mają podobny standard, czyli pokoje dwuosobowe 
z umywalką, toalety, WC i kuchnie są wspólne. 

Po raz pierwszy studenci zamieszkają w dwóch nowo na
bytych akademikach. Jeden to Sokrates, w którym na dru
gim piętrze przygotowano 90 miejsc studenckich. Na parte
rze obiektu znajduje się część konferencyjna i hotelowa dla 
oficjalnych gości rektora i politechniki. Standard tego DS-u 
jest dość wysoki, o czym świadczy choćby fakt, że już w 

najbliższym czasie hotel otrzyma jedną gwiazdkę. Lepsze 
warunki mieszkania mają przełożenie w cenie. Tam opłaty 
będą najwyższe i miesięczna należność przekroczy zapewne 
200 zł (jeszcze nie zapadły ostateczne decyzje w tej kwestii). 
Drugi to akademik znajdujący się przy ul. Struga. Nie ma on 
jeszcze nazwy, gdyż rozstrzygnąć ma to trwający właśnie kon
kurs. Tam zamieszka 330 żaków w pokojach głównie trzy
osobowych. Warunki socjalne nie są najlepsze. Przejęty obiekt 
wymaga bowiem gruntownego remontu. Pierwsze prace re
montowe zaplanowano na wiosnę przyszłego roku, a gdy 
skończy się rok akademicki połowa obiektu poddana zostanie 
kapitalnej renowacji. Na razie pokoje dla studentów wyposa
żono w niezbędny sprzęt, a na podniesienie komfortu przyj
dzie jeszcze trochę poczekać. Być może, w niedalekiej przy
szłości w tym obiekcie również uda się osiągnąć standard 
hotelowy i w miesiącach wakacyjnych może pełnić taką rolę. 
Usytuowanie ma bardzo korzystne, wszystko jednak zależy 
od nakładów finansowych. Otwarcie akademika zaplanowano 
na 27 września. 

Niżej podajemy adresy, telefony i nazwiska kierowników 
poszczególnych akademików: 
• Dom Studenta Zaścianek - ul. Mikołajczyka 6 tel. 455 66 66 
• kierownik DS Zaścianek - mgr Barbara Walkowiak p. 23 

tel. 455 60 41 wew. 249 
• Dom Studenta Zygzak - ul . S. Mikołajczyka 10 tel. 455 62 

57, 455 60 41 wew. 225, 
• kierownik DS Zygzak - Władysława Swisulska p. 23 tel. 

wew. 225 
• Dom Studenta Pryzma - ul. Mikołajczyka 14 tel. 455 40 57 
• kierownik DS Pryzma - mgr Danuta Gryf p.32 tel. 455 

60 41 wew. 226 
• Dom Studenta Sokrates, - ul. Małopolska 22 Opole 45-301 

tel. 457 65 40 
• kierownik DS Sokrates Barbara Klonowska 
• Dom Studenta przy ul. Struga 16 45-073 Opole, tel. 454 

33 52 
• Kierownik DS przy u l . Struga 16 - mgr Renata Pasz

kiewicz 
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W a d e m e k u m 
Pomoc materialna dla studentów studiów 
dziennych PO 

I Stypendium socjalne 

Ta forma pomocy materialnej przyznawana jest osobom, 
których dochód miesięczny na jedną osobę w rodzinie nie 
przekracza: 
- 250 zł, jeśli mieszkają w granicach administracyjnych Opola 
- 300 zł, jeśli są osobami pozamiejscowymi. 

Stypendium socjalne jest różnicą pomiędzy tzw. podstawą 
naliczania (obecnie 400 zł) a dochodem miesięcznym w ro
dzinie studenta. 

II Stypendium za wyniki w nauce 

Począwszy od I I I semestru studenci otrzymują stypendium 
pieniężne za wyniki w nauce. Wysokość tych stypendiów uza
leżniona jest od tzw. "średniej kierunkowej" i w bieżącym 
roku akademickim wynosi od 190 zł do 400 zł miesięcznie. 

Łączne stypendium socjalne i za wyniki w nauce nie może 
przekroczyć 400 zł miesięcznie. Stypendia są wypłacane przez 
10 miesięcy w roku akademickim. 

Studenci, którzy znaleźli się przejściowo w wyjątkowo 
trudnej sytuacji materialnej raz na semestr mogą ubiegać się 
o przyznanie zapomogi pieniężnej (do wysokości 350 zł). 

Osoby, które nie mają możliwości codziennego dojazdu do 
uczelni, mogą otrzymać miejsca w domach studenckich. Od
płatność za 1 miejsce zależnie od akademika waha się od 170 
do 220 zł miesięcznie. 

UWAGA mieszkańcy akademików! 

Studenci mieszkający w akademikach powinni pamiętać, 
że jest to również ich miejsce pracy i odpoczynku, wobec 
czego należy stosować się do przepisów porządkowych, z któ
rymi można się zapoznać na tablicy ogłoszeń w każdym DS. 
W każdym DS działa rada mieszkańców. Wybory do niej od
będą się najprawdopodobniej w listopadzie (dokładny termin 
zostanie podany do ogólnej wiadomości). Podajemy zasady 
wyboru rady oraz jej kompetencje: 
1. Radę mieszkańców wybiera się w ogólnych wyborach. 
2. Z kandydowania do rady wyłączeni są studenci I i IV 

roku. 
3. Czynne prawo wyborcze ma każdy student, mieszkający 

w DS. 
4. Komisja wyborcza powoływana jest przez radę mieszkań

ców. 
5. W skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić kandyda

ci do wybieranej rady mieszkańców. 
6. Tryb wyborów ustala komisja wyborcza nie później niż 

do 15 listopada. 
7. W wyborach musi wziąć udział ponad połowa mieszkań

ców DS-u, aby wynik wyborów można uznać za prawo
mocny. 

8. Z chwilą utraty prawa do zamieszkania w DS wygasa 
kadencja członka rady mieszkańców. 

9. Radę mieszkańców można odwołać na wniosek 2/3 
mieszkańców DS. 

10. Wszelkie decyzje rady mieszkańców muszą być zatwier
dzone ponad połową głosów członków rady. 

11. Ze składu rady mieszkańców mogą być usunięte osoby, 
naruszające regulamin DS. 

12. Powoływanie nowego członka rady następuje w podobny 
sposób, jak wybór całej rady. 

Decyzję rady mieszkańców - jeżeli jest niezgodna z pra
wem - może uchylić rektor. 

Obiady można zjeść w stołówce, która mieści się tuż obok 
akademików. Aby wykupić abonament weź ze sobą legityma
cję studencką - koszt jednego obiadu - 5 zł. Istnieje także 
możliwość kupna obiadów bez abonamentu, ale są one wte
dy droższe. 

Samorząd Studencki 
ul. S. Mikołajczyka 5, tel. 4556041 wew. 273 

Oficjalnym ciałem reprezentującym studencką społeczność 
jest obierany na dwuletnią kadencję Samorząd Studencki. 
Przewodniczy mu - Karina Zawada studentka IV roku za
rządzania i marketingu. W jego skład wchodzą delegaci stu
dentów do poszczególnych rad wydziałowych, delegaci sa
morządu do senatu, starostowie wydziałów i instytutów, 
przedstawiciele rady mieszkańców domów studenckich. Sa
morząd współuczestniczy w przyznawaniu zapomóg loso
wych, stypendiów socjalnych oraz miejsc w domach studen
ta. Wszystkich chętnych do pracy w samorządzie, jego prze
wodnicząca zaprasza do siedziby znajdującej się przy ul. M i 
kołajczyka 2 pod klubem studenckim Hydrant. 

W środowisku studenckim działają także: Komisja Uczel
niana Niezależnego Zrzeszenia Studentów ul. S. Mikołajczy
ka 2, przewodniczący Ireneusz Urbaniec. NZS prowadzi tak
że Biuro Współpracy z Zagranicą - umożliwiające kontakty z 
rówieśnikami z wielu krajów; Biuro Pośrednictwa Pracy IN
DEKS - pomagające w znalezieniu interesującej pracy. 
• Akademicki Związek Sportowy (AZS), któremu szefuje 

Katarzyna Banek z WWFiR 
• Akademicki Klub Żeglarski (AKŻ) - prezes dr inż. Józef 

Polnar. 

Biblioteka Główna 
ul. K. Sosnkowskiego 31 ( I piętro) 45-272 Opole, tel. 
455 60 41 
• dyrektor biblioteki - dr inż. Elżbieta Czerwińska sekreta

riat p. 119 tel. wew. 237 
• z-ca dyrektora - mgr Mirosława Chmielnicka-Szymczak 

p. 112 tel. wew. 229. 

Oddział Informacji Naukowej - udziela wszelkich porad i 
informacji bibliotecznych i bibliograficznych we wtorki, śro
dy i piątki w godz. 9.00-15.00, w poniedziałki i czwartki od 
9.00-17.00 - tel. wew. 231, p. 112. 

Wypożyczalnia BG czynna: od poniedziałku do czwartku 
w godz. 8.00-17.00, w piątki od 8.00 do 14.30. W soboty 
zjazdowe (zjazdy studentów studiów zaocznych) w godz. 
9.00-13.00. 

Czytelnia BG czynna: codziennie oprócz niedziel i świąt 
w godz. 8.30 — 18.45, w soboty zjazdowe w godz. 9.00-
13.00. . • 
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Czytelnia Wydziału Mechanicznego - ul. Mikołajczyka 5 
p. 112 B czynna: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30-
18.00, w piątki od 8.30-14.30, soboty zjazdowe - 9.00-13.00 

Biblioteka Wydziału Budownictwa - ul . Katowicka 48, 
czynna: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30-17.45, 
w piątki - 8.30-15.00, w soboty zjazdowe od 9.00-13.00 

Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjotera
pii ul. Działkowa 4 czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek w godz. 9.00-14.30, w środę od 9.00 -11.00. 

Wydział Budownictwa 
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole, tel. 456 50 85 - 7 

Dziekanat: tel./fax 456 50 84 
• kierownik dziekanatu - Janina Skowron - p. 102 
• dziekan - prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski - p. 101 
• prodziekan ds. studenckich - dr inż. Wiktor Abramek - p. 

102 
• prodziekan ds. nauki - prof. dr inż. Roman Jankowiak -

p. 101 
• prodziekan ds. organizacyjnych - dr inż. Henryk Nowak -

p. 101 
Na Wydziale funkcjonują następujące jednostki naukowo-

dydaktyczne: 
• Katedra Fizyki Materiałów, kierownikiem której jest prof. 

dr hab. inż. Jan Kubik, 
• Katedra Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich, której 

kierownikiem jest prof. dr inż. Roman Jankowiak, 
• Katedra Mechaniki Budowli, kierownikiem której jest prof. 

zw. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski, 

• Katedra Podstaw Projektowania Budowlanego, której kie
rownikiem jest dr hab. inż. Wojciech Skowroński, prof. 
PO 

• Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych, której kierow
nikiem jest dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk, prof. PO 

• Zakład Goetechniki i Geodezji, kierownikiem którego jest 
dr hab. inż. Wojciech Anigacz, prof. PO 

• Zakład Konstrukcji Mostowych, kierownik dr hab. inż. Zbi
gniew Mańko, prof. PO 
Na Wydziale, na kierunku budownictwo prowadzone są 4-

letnie środowiskowe studia doktoranckie dzienne i zaoczne * 

Wydział Elektrotechniki 
i Automatyki 
45-272 Opole, ul . K. Sosnkowskiego 31 (budynek Lipsk), 
tel./fax 4569447, telefon centrali 455 60 41 wew. 243 lub 213 
- sekretariat wydziału, tel. 458 04 75 
• dziekan - dr hab. inż. Ryszard Rojek, prof. PO -p.312 
• prodziekan ds. studenckich - dr hab. inż. Krystyna Ma-

cek-Kamińska, prof. PO p.321 
• prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. inż. Józef Kędzia 

p.311 

• prodziekan ds. organizacyjnych - dr inż. Karol Grandek 
p. 321 

• pełnomocnik dziekana ds. ftnansowych-dr inż. - Stefan Mi
chalski p. 311 

• pełnomocnik dziekana ds. zamiejscowych punktów dydak
tycznych -dr inż. Włodzimierz Stanisławski p. 321 

• dziekanat jest czynny w godz. 10.00 — 13.00 (tel. 455 60 
41 wew. 325) 

• kierownik dziekanatu - Wanda Lipnicka. 

Struktura organizacyjna 
W skład wydziału wchodzą cztery katedry, które kształcą 

studentów i prowadzą badania naukowe: 
• Katedra Automatyki, Elektroniki i Informatyki - kierownik 

dr hab. inż. Ryszard Rojek, prof. PO (Lipsk, p.418 tel. 
wew. 218) 

• Katedra Automatyzacji i Diagnostyki Układów Elektrome
chanicznych - kierownik prof. dr hab. inż. Piotr Wach 
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• Zakład Pedagogiki i Psychologii, kierowany przez dr hab. 

Eleonorę Sapię-Drewniak, prof. PO 
• Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego, którym kieruje 

dr Stanisław Szczepański 
Sale gimnastyczne znajdują się przy ul. Luboszyckiej oraz 

przy ul. Katowickiej 48 
Na Wydziale prowadzone są studia podyplomowe, a także 

kursy dające uprawnienia wychowawców kolonijnych i obo
zów młodzieżowych. 

Ponadto WWFiF oraz opolski AZS zapraszają wszyst
kich studentów, a zwłaszcza pierwszych lat, do udziału w 
zajęciach sportowych prowadzonych w sekcjach: 
• sekcja siatkówki M i K (mężczyzn i kobiet) 
• sekcja koszykówki M i K 
• sekcja piłki ręcznej M 
• sekcja piłki nożnej M 
• sekcja narciarstwa alpejskiego M i K 
• sekcja tenisa stołowego M i K 
• sekcja kulturystyczna M i K 
• sekcje walk wschodu: akaido, iaido, karate, kung-fu 

Zajęcia sekcji odbywać się będą w następujących obiek
tach sportowych: Hala Gwardii przy ul. Kowalskiej, sale przy 
ul. Katowickiej i Luboszyckiej. 

Wydział Zarządzania 
i Inżynierii Produkcji 
ul. Waryńskiego 4, 45-047 Opole, tel. 454 35 33, 453 04 72, 
tel./fax453 04 71, 453 88 79 
• pełniącym obowiązki dziekana, jest prodziekan ds. nauki -

prof. dr hab. Robert Rauziński 
• prodziekan ds. studenckich - dr Agata Zagórowska 
• prodziekan ds. organizacyjnych - dr Krzysztof Malik 
• sekretariat wydziału - Joanna Swiderska, Beata Mił-

kowska 
• dziekanat wydziału - tel. wew. 35 - Krystyna Kaflowska 

(kierownik), Iwona Skotnicka, Jolanta Lipnicka, Dorota 
Załężna, Magdalena Lewandowska. 

Struktura organizacyjna 

W skład wydziału wchodzą: 
• Katedra Nauk o Zarządzaniu - kierownik katedry - dr hab. 

Ludwik Habuda, prof. PO 
• Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania - kierownik 

katedry - prof. dr hab. Robert Rauziński 
• Katedra Prawa i Zarządzania Regionalnego - kierownik ka

tedry - dr hab. Marian Ciepaj, prof. PO 
• Katedra Inżynierii Produkcji - kierownik katedry - prof. 

dr hab. inż. Ryszard Knosala 
• Katedra ma swoją siedzibę przy ul. Ozimskiej 75 tel. 453 

64 58 , 453 66 45 wew. 251 
• Zakład Nauk Ekonomicznych - kierownik zakładu - dr 

Henryk Lewandowski 
Spotkania organizacyjne dla studentów I roku: 
Kierunek zarządzanie i marketing - 29 września br., godz. 

10.00 oraz 11.00 - ul. Waryńskiego 4, sala 112 - opiekunem 

I roku kierunku zarządzanie i marketing jest dr Agata Zagó
rowska. 

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - 29 września 
br., godz. 12.00 oraz 13.00 - ul. Waryńskiego 4, sala 112 -
opiekunem I roku kierunku zarządzanie i inżynieria produk
cji jest prof. dr hab. Ryszard Knosala. 

Wydział prowadzi także studia podyplomowe oraz studia 
doktoranckie dzienne i zaoczne* 

Instytut Matematyki, 
Fizyki i Chemii 
45-036 Opole, ul. Luboszycka 5, tel. 453 84 47-49 wew. 361, 
362 
• dyrektor instytutu - prof. dr hab. inz. Stefan Szymura 
• z-ca dyrektora - dr Czesław Górecki 
• zastępca dyrektora - dr Józef Szymczak 

Struktura organizacyjna 

Instytut Mat.-Fiz.-Chem. jest jednostką międzywydziało
wą, która kształci studentów wszystkich kierunków oraz pro
wadzi prace naukowo-badawcze. 

W skład Instytutu wchodzą 4 zakłady. 
• Zakład Matematyki - kierownik zakładu — dr Zygmunt 

Kasperski ul. Luboszycka 3, tel. 453 84 47 - 49 
• Sekretariat i laboratoria znajdują się przy ul. Luboszyckiej 

3 - w „Edenie" , tel. 453 84 47 
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• Zakład Fizyki - kierownik zakładu — dr Czesław Górec

ki, siedziba przy ul. Ozimskiej 75, tel. 453 66 45 - 46 
• p. 202 - 206 
• Zakład Chemii - kierownik zakładu — dr Stanisław Wie-

jak , p. 7 przy ul. Luboszyckiej 7, tel. 453 84 47-49 
• Zakład Techniki - kierownik zakładu..dr hab. Maksymi

lian Gajek prof. PO siedziba przy ul. Ozimskiej 75 pok. 
213 tel. 4536645 
Więcej szczegółów na temat studiów podyplomowych i 

doktoranckich znajda zainteresowani Czytelnicy w informa
torach o studiach w Politechnice Opolskiej 

Studium J ę z y k ó w Obcych 
45-271 Opole, ul . Mikołajczyka 5, tel. 455 60 41 wew. 258 
• kierownik studium — mgr Bogusław Kubiak 

Sekretariat mieści się w p. 111 "E" w gmachu głównym. 
Studium prowadzi lektoraty dla studentów wszystkich kie

runków z języków: angielskiego (język obowiązkowy), francu
skiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego. 

Koła naukowe 
Przed wszystkimi zainteresowanymi zgłębianiem tajników 

nauki stoją otworem studenckie koła naukowe: 
• Akton na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii -

opiekun mgr Karina Słonka 
• Arafin (Analiza-Rachunkowość-Finanse) na WZilP - opie

kun dr Krzysztof Malik 
• Ekspert na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji -

opiekun prof. Ryszard Knosala 
• Biodom na Wydziale Budownictwa - opiekun prof. Woj

ciech Skowroński 
• EkoMatBud na WB - opiekun mgr inż. Halina Słodzińska 
• Elektrodynamicy - Eledyn na Wydziale Elektrotechniki i 

Automatyki - opiekun prof. Bronisław Tomczuk 
• Akademickie Stowarzyszenie Ekologiczne "Klub Ekoinży-

niera" na Wydziale Mechanicznym - opiekun dr Krystyna 
Słodczyk 

• Enerdżajzer na W M - opiekun prof. Roman Ulbrich 
• Klakson na W M - opiekun dr inż. Wacław Hepner 
• Skruber na W M - opiekun prof. Leon Troniewski 
• Technolog na W M - opiekun dr inż. Tadeusz Hoszowski 

W DS Zaścianek działa Studenckie Studio Radiowe "Emi
ter", redaktor naczelny Piotr Ostrowski, a opiekę meryto
ryczna sprawuje inż. Wojciech Brzeszczak. Zapraszamy chęt
nych do współpracy. 

W Opolu przy ul. Ozimskiej 46a mieści się Biuro AIE-
SEC - prezydent lokalnego biura Magdalena Stasiak. 

Od dziewięciu lat Politechnika Opolska wydaje własny mie
sięcznik Wiadomości Uczelniane, gdzie zamieszczane są waż
niejsze informacje z życia środowiska takie jak organizacja 
roku akademickiego, zasady rekrutacji, itp. 

Uzupełnieniem naszego wademecun będzie informacja o 
działających w mieście duszpasterstwach akademickich. DA 
przy kościele Przemienienia Pańskiego (na ZWM-ie) zapra
sza studentów na cotygodniową mszę św. i wieczorne spotka
nia do Cegielni zawsze w czwartek na godz. 19.30. Studenta
mi opiekuje się ks. Jarosław Szeląg. 

Przy kościele Serca Pana Jezusa o.o. Jezuitów (ul. Józefa 
Czaplaka la) znajduje się Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultu
ry Xaverianum, który zaprasza studentów na spotkania w każ
dy wtorek i czwartek na mszę św. z konferencją o godz. 20.00 
oraz w niedzielę na godz. 9.30. Posługę duszpasterską spra
wują księża jezuici. 

Tok studiów reguluje regulamin, który zostanie przed
stawiony studentom I roku na spotkaniu z opiekunami. 
Jego tekst jest również dostępny w każdym dziekanacie. 

Organizacja roku akademickiego 
Rok akademicki 2000/2001 rozpoczyna się 1 października 

2000 r. i trwa do 30 września roku 2001. Rok akademicki 
obejmuje dwa semestry: zimowy i letni. Semestr zimowy trwa 
od 1 października 2000 r. do 18 lutego 2001 r., a w tym 
- zajęcia dydaktyczne od 2 października 2000 do 28 stycznia 

2001 r. 
- ferie zimowe zaczynają się 22 grudnia 2000 r., i trwają do 

2 stycznia 20001 r. 
- zimowa sesja egzaminacyjna odbywać się będzie w dniach 

od 29 stycznia do 11 lutego 2001 r. i od 19 do 25 lutego 
2001 r. 

- przerwa międzysemestralna trwa od 12 do 18 lutego 2001 r. 
- egzaminy komisyjne w sesji zimowej winny zakończyć się 

do dnia 4 marca 2001 r. 
Na niektórych kierunkach studiów zajęcia w semestrze zi

mowym mogą rozpocząć się 30 września 2000 r. Decyzję w 
tej sprawie podejmują dziekani. 

Semestr letni trwa od 19 lutego do 30 września 2001 r., a 
w tym: 
- zajęcia dydaktyczne od 19 lutego do 10 czerwca 2001 r. 
- ferie wiosenne zaczynają się 12, i trwają do 18 kwietnia 

2001 r. 
- letnia sesja egzaminacyjna odbywać się będzie w dniach od 

11 do 24 czerwca i od 1 do 14 września 2001 r. 
- egzaminy komisyjne winny zakończyć się do dnia 23 wrze

śnia 2001 r. 
Przed rozpoczęciem zajęć studenci zapoznać będą mogli 

się ze szczegółowym planem i rozkładem zajęć. 
Całość prac związanych z organizacją roku akademickiego 

nadzoruje i koordynuje prorektor ds. studenckich. 
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Wieści z wydziałów 

Wydział Budownictwa 
• W dniach od 18 do 20 maja odbyła się w Międzyzdrojach 
X I I Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamento
wania nt. Problemy geotechniczne obszarów przymorskich. 
Została ona zorganizowana przez Katedrę Geotechniki Wy
działu Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. 
Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej reprezentował 
dr inż. Paweł Fedczuk. Przedstawił on referat Kalibrowanie 
sprążysto-plastycznych modeli gruntów metodą równoczesną, 
za który otrzymał jedno z 6 przyznanych wyróżnień. 

• W dniu 4 lipca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Me
chaniki Teoretycznej i Stosowanej. 

Przewodniczącym nowo wybranego zarządu oddziału zo
stał ponownie prof. Piotr Konderla z Wydziału Budownic
twa Politechniki Wrocławskiej, a wiceprzewodniczącym prof. 
Roman Jankowiak z Wydziału Budownictwa Politechniki 
Opolskiej, który aktualnie jest również członkiem zarządu 
głównego PTMTiS. 

J. Czabak 

Wydział Elektrotechniki 
i Automatyki 
• W dniach 13-16 czerwca br. odbyła się w Gliwicach V I 
Konferencja Naukowa Czujniki optoelektroniczne i elektronicz
ne - COE'2000, w której uczestniczyli prof. Ryszard Rojek, 
dr Feliks Szczot, dr Maria Wrzuszczak, dr Janusz Wrzusz-
czak, mgr Ryszard Kopka. Organizatorami konferencji byli: 
Politechnika Śląska - Instytuty: Automatyki, Elektroniki, Fi
zyki, Metrologii i Automatyki Elektronicznej; Polskie Towa
rzystwo Techniki Sensorowej; Komisja Metrologii Oddz. Ka
towicki PAN; Komisja Podstawowych Problemów Metrologii 
Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN; Polska Sek
cja SPJE. Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferen
cji był prof. Jerzy Fraczek. 

W sekcji plakatowej referaty przedstawili pracownicy Ka
tedry Automatyki, Elektroniki i Informatyki: 

Dr inż. Maria Wrzuszczak Modelowanie wiroprądowych 
przetworników pomiarowych. 

Dr inż. Feliks Szczot Hybrydowe konstrukcje światłowo
dowych czujników dwustanowych. 

Podczas konferencji odbyło się zwiedzanie Fundacji Roz
woju Kardiochirurgii w Zabrzu (spotkanie z prof. Zbignie
wem Religa), w tym m.in. Pracowni Biocybernetyki oraz Pra
cowni Sztucznego Serca) oraz Zakładów Samochodowych 
OPLA w Gliwicach. 

• W dniach 28-31 sierpnia 2000 r. odbyła się międzynaro
dowa konferencja 6 t h Methods and Models in Automation and 
Robotics w Międzyzdrojach. Organizatorami konferencji byli: 
Instytut Automatyki Politechniki Szczecińskiej; Komitet Au
tomatyki i Robotyki PAN; Komitet Cybernetyki PAN Oddział 
w Poznaniu. W konferencji uczestniczyli pracownicy Kate
dry Automatyki, Elektroniki i Informatyki - profesorowie 
Krzysztof Latawiec i Ryszard Rojek oraz dr Janusz Wrzusz
czak, którzy wygłosili dwa referaty: 

K. Latawiec, Cz. Marciak, J. Wrzuszczak: Effective exten-
ded horizon model algorithmic control based on OBF models. 

K. Latawiec, R. Rojek, G.H.C. 01iveira (Brazylia), Cz. 
Marciak: Adaptive parameter estimation of OBF models. 

Atrakcją konferencji był fakt, iż jedna z sesji odbyła się w 
czasie rejsu promem POMERANIA po Morzu Bałtyckim. 
Miło zakomunikować, iż jedną z sesji Applications of control 
techniąues prowadził prof. Krzysztof Latawiec. 

• W dniach 11-13 września br. odbyła się międzynarodowa 
konferencja IFAC Workshop on Linear Time Delay Systems 
w Anconie (Włochy), w której uczestniczyli i wygłosili refe
rat pracownicy Katedry Automatyki, Elektroniki i Informaty
ki - prof. Krzysztof Latawiec i prof. Ryszard Rojek. 

K. Latawiec, R. Rojek, G.H.C. 01iveira (Brazylia), Cz. 
Marciak: Adaptive estimation ofLaguerre models with time-
varying delay. 

Należy nadmierne, że prof. Gustaw 01iveira jest pracow
nikiem Uniwersytetu w Curitibie (Brazylia) z którym Wy
dział Elektrotechniki i Automatyki przygotowuje wspólny 
grant w ramach umowy o współpracy państwowej pomiędzy 
Polską i Brazylią. 

j.u. 

Wydział Mechaniczny 
Spotkanie dziekanów 

Po raz szósty odbył się Zjazd Stałej Konferencji Dzieka
nów Wydziałów Mechanicznych. Roli gospodarza podjął się 
tym razem Wydział Mechaniczny Politechniki Częstochow
skiej , przekształcony niedawno w Wydział Inżynierii Mecha
nicznej i Informatyki. 

W konferencji, która odbywała się w dniach od 15 do 17 
czerwca br. w Częstochowie wzięli udział reprezentując Wy
dział Mechaniczny Politechniki Opolskiej dziekan, prof. Stani
sław Król oraz prodziekan ds. nauki, prof. Stanisław Witczak. 

Tematem wystąpień i toczonej dyskusji były takie zagad
nienia jak: 
- kierunki kształcenia i specjalności a współczesny rynek pracy, 
- nowe wymagania stawiane absolwentom w aspekcie zjed

noczenia z Unią Europejską, 
- wpływ rozwoju systemów informatycznych na proces 

kształcenia. 
W trakcie obrad dziekani prezentowali programy studiów 

obowiązujące na różnych uczelniach oraz sposoby ich reali
zacji. Uzgodniono m.in., że programy te trafią na ręce prze
wodniczącego Stałej Konferencji Dziekanów, prof. Leszka A. 
Dobrzańskiego, gdzie poddane zostaną analizie, aby w re-

1 8 Politechnika Opolska 



WieŚCi Z WydziałÓW mmmmmm—m, 

dyplomy, a chcieliby wziąć udział w uroczystości proszeni są 
o przybycie do auli. 

Wydział po raz pierwszy organizuje takie spotkanie, choć 
przygotowania do niego trwały już od jakiegoś czasu. Do
brych wzorów do organizacji podobnych uroczystości szuka
liśmy na innych uczelniach, w tym również zagranicznych. 

• Miło nam donieść, że Pani Joanna Hulacka, pracownik 
naukowo-dydaktyczny Katedry Materiałoznawstwa i Tech
nologii Bezwiórowych, złożyła egzamin uprawniający do 
uzyskania certyfikatu Asystenta Jakości Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji. Polskie Centrum Badań i Certyfika
cji jest Członkiem rzeczywistym European Organization 
for Cmality (EOQ). 

M. Mazur 
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Wydział Zarządzania 
i Inżynierii Produkcji 

W dniu 30 sierpnia br. na Wydziale Zarządzania i Inżynie
r i i Produkcji miało miejsce posiedzenie rady wydziału. Otwo
rzył je p.o. dziekana WZilP, prodziekan ds. nauki, prof. Ro
bert Rauziński. Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć 
zmarłego w lipcu dziekana Wydziału Zarządzania i Inżynierii 
Produkcji, prof. dra hab. Rudolfa Kośmidra 

W trakcie posiedzenia rada wydziału zajęła stanowisko w 
następujących kwestiach: 
• Zatrudnienie w Katedrze Ergonomii i Socjologii Zarządza

nia prof. Krystiana Heffnera, którego sylwetkę przedsta
wił prof. Robert Rauziński; 

• Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska adiunktów w Ka
tedrze Inżynierii Produkcji - sylwetki kandydatów - dra 
Janusza Wielkiego oraz dra Alfreda Paszka - przedstawił 
prodziekan ds. organizacyjnych, dr Krzysztof Malik; 

• Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska asystentów w 
Katedrze Nauk o Zarządzaniu - mgr Elżbiety Gasiak oraz 
w Katedrze Prawa i Zarządzania Regionalnego - mgr Mo
niki Szymury - sylwetki obydwu pań przedstawił dr 
Krzysztof Malik; 

• Zatrudnienie na 1/3 etatu na WZilP 10 osób, zakwalifiko
wanych na I rok studiów doktoranckich - mgr Ewy Kuliń
skiej, mgr Liliany Hawrysz, mgr Łukasza Macha, mgr 
Barbary Fabiańczyk, mgr Grażyny Suchackiej, mgr Be
aty Boroń, mgr Iwony Hryńczuk, mgr Marzeny Szew-
czuk-Stępień, mgr Bogumiły Wyszyńskiej, mgr Anety 
Kucińskiej; 

• Objęcie przez prof. dra hab. Ludwika Habudę funkcji kie
rownika Katedry Nauk o Zarządzaniu; 

• Inne sprawy dydaktyczno-naukowe, a także remontowo-bu
dowlane, m.in. stan zaawansowania prac remontowych bu
dynku „Las" przy ul. Waryńskiego 4. 
Ponadto, z dniem 31 sierpnia br. wznowiła działalność Wy

działowa Komisja Wyborcza WZilP pod przewodnictwem 
prof. Mariana Ciepaja, który przedstawił - zgodne ze statu
tem uczelni - zasady wyborów na stanowisko dziekana Wy
działu Zarządzania i Inżynierii Produkcji. 

Na zakończenie obrad, rada wydziału jednogłośnie popar
ła i przyjęła uchwałę dotyczącą nadania sali wykładowej nr 
112 w budynku „Las" przy ul . Waryńskiego 4 (siedziba 
WZilP) IMIENIA PROFESORA RUDOLFA KOŚMIDRA 

Rafał Matwiejczuk 

Instytut Matematyki 
Fizyki i Chemii 

Prof. Ewa Graczyńska, z Zakładu Matematyki IMFiCH 
na zaproszenie organizatorów szóstej konferencji logicznej -
6BLM przebywała w dniach 3-11 w Barcelonie. Pobyt czę
ściowo sponsorowało CRM, czyli Centrę de Recerca Mate-
matica z Hiszpanii. 

Na konferencji prof. E. Graczyńska zaprezentowała refe
rat pt. Hyperquańonal logie. Celem autorki była popularyza
cja uogólnień twierdzeń typu G. Birkhoffa na tzw. hipeiden-
tyczność. Główną innowacją były zaprezentowane metody gra
ficzne wprowadzone dla ułatwienia zrozumienia wprowadza
nych pojęć przez szeroki krąg odbiorców. 

Jak powiedziała prof. Graczyńska po powrocie z Barcelo
ny bardzo obiecująco zapowiadają się dalsze kontakty pomię
dzy pracownikami obu uczelni. 
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W środowisku akademick im 

VIII Spotkanie Redaktorów Pism 
Akademickich w Poznaniu 

Głos Politechniki, Życie Uniwersyteckie U A M i Wieści Akade
mickie Akademii Rolniczej były gospodarzem ósmego już spotkania 
redakcji gazet akademickich, które w dniach od 6 do 9 września 
odbyło się w Poznaniu. Wzięło w nim udział 55 osób reprezentują
cych 34 redakcje i jak co roku grono uczestników powiększa się 
wciąż o nowe redakcje. 

Przyjęcie obowiązków gospodarzy to zarazem znakomita okazja 
do przedstawienia uczestnikom własnych środowisk, a tradycją stały 
się już spotkania z władzami uczelni. Tak było i tym razem. W ofi
cjalnym otwarciu obrad, co miato miejsce w Polsko-Niemieckim 
Centrum Akademickim wziął udział prorektor Politechniki Poznań
skiej, Jerzy Maruszewski, a w pięknych wnętrzach Malej Auli wi 
tał redaktorów rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, prof. Ste
fan Jurga. Panoramę Poznania podziwiać można było z okien ostat
niego piętra gmachu Akademii Ekonomicznej, gdzie miał miejsce 
powitalny „bankiet w chmurach", także z udziałem przedstawiciela 
władz uczelni. Akademia Rolnicza gościła uczestników w zabytko
wym Kolegium Rungego, a prorektor Erwin Wąsowicz przedstawił 
uczelnię. 

Organizatorzy zadbali o ciekawy program merytoryczny. W 
pierwszym dniu był to wykład prof. B. Pilarczyk, w którym prele
gentka wprowadziła słuchaczy w zagadnienia współpracy reklamo
wej. Prawne aspekty pracy redakcji akademickich przedstawi! prof. 
A. Sobczak , autorytet w dziedzinie prawa prasowego (wykład prof. 
Sobczaka uświadomił obecnym konieczność rejestracji sądowej wy
dawanych pism), a także warsztaty na temat prowadzenia konferencji 
prasowej i kontaktów ze światem mediów, które zaprezentował dr P. 
Andrzejewski. 

Przygotowując wrześniowe spotkanie redaktor naczelny Wieści 
Akademickich, Michał Sójka opracował ankietę, która trafiła do 
większości redakcji. Wyniki ankiety stały się podstawą do opraco
wania wielu wniosków. Autor zaprezentował część kreśląc na pod
stawie uzyskanych odpowiedzi obraz tzw. przeciętnego pisma akade
mickiego. Ukazuje się ono średnio od 7 lat, liczy 28 stron, jest 
miesięcznikiem o nakładzie ok. 1000 egz., ma kolorowe okładki, a 
redaktorzy cieszą dość dużą swobodą pracy. Organizacyjnie usytu
owani są najczęściej w biurze rektora godząc nierzadko obowiązki 
dziennikarza z funkcja rzecznika prasowego lub są pracownikami 
(bądź kierownikami) działów wydawnictw. Część redakcji płaci swo
im autorom honoraria, a łamy gazet otwarte są również dla studen
tów. Tak w telegraficznych skrócie przedstawić można wstępne wy
niki przeprowadzonej ankiety. Natomiast szczegółowe omówienie 
wyników w formie pisemnego opracowania trafi do rąk zaintereso
wanych - jak zapewnił redaktor - po zgromadzeniu kompletu odpo
wiedzi na pytania - część redakcji nie zdołała bowiem w terminie 
udzielić odpowiedzi na pytania. 

Głównym jednak tematem poznańskiego spotkania była próba 
sformalizowania współpracy wszystkich redakcji. Warto przypo
mnieć, że pierwsze spotkanie redakcji odbyło się w Gdańsku za spra
wą ówczesnego redaktora naczelnego Gazety Uniwersyteckiej dr. Ta
deusza Zaleskiego. Dalsze obrady odbywające się w kolejnych la
tach w Toruniu, we Wrocławiu, w Lublinie, Opolu, Katowicach-
Cieszynie i Częstochowie za każdym razem uświadamiały uczestni
kom, że problemy, przed którymi stają redaktorzy uczelnianych pism 
łatwiej pokonać wymieniając się doświadczeniami i dzieląc wiedzą 
zdobytą w praktyce. 

Punktem wyjścia tegorocznej dyskusji stał się materiał zawarty w 
piśmie Ewy Staniewicz z Życia Uniwersyteckiego UAM, który za 
sprawą autorki i współorganizatorki przygotowywanego spotkania 

trafił wiosną br. do większości redakcji. E. Staniewicz zapropono
wała kilka możliwości nawiązania współpracy na różnych płaszczy
znach i określiła trzy etapy przygotowań: I etap mający charakter 
decydujący obejmowałby podjęcie decyzji o zacieśnieniu współpracy 
w ramach trzech różnych struktur - Porozumienie Pism Akademic
kich ( forum współpracy redakcji uczelnianych dla celów środowi
skowych i działalności publicznej, np. prezentacji środowiska, wy
rażania opinii itp.), Stowarzyszenie Dziennikarzy Akademickich (or
ganizacja zawodowo-twórcza z osobowością prawną i Klub Akade
micki (gromadziłby członków ww. struktur oraz redakcji pism spo
za uczelni o zainteresowaniach akademickich i popularnonauko
wych). I I etap polegałby na zdefiniowaniu wspólnych celów i warun
ków ich realizacji, a I I I etap to powołanie koordynatora i zespołów 
roboczych do wykonania podjętych decyzji. 

Ewa Staniewicz, ponadto podjęła się próby opracowania projektu 
statutu samorządu pism akademickich powołanego dla realizacji 
wspólnych celów środowiskowych i publicznych i na wrześniowym 
spotkaniu przedstawiła gotowy projekt. Wywołał on długą i wielo
aspektową dyskusję. 

Wynikiem jej nie było jednak powołanie samorządu, lecz decyzja 
o zawarciu oficjalnego Porozumienia Redaktorów Pism Akademic
kich. Trud formalnego przygotowania niezbędnych materiałów wzięła 
na siebie grupa robocza, w której skład weszły redakcje tegorocz
nych gospodarzy i organizatorzy spotkania w roku 2001. Poza wy
mienionymi na wstępie redakcjami poznańskimi weszli do niej także 
twórcy Biuletynu Informacyjnego Pracowników AGH i Politechniki 
Krakowskiej, redaktorzy naczelni Forum Akademickiego, Gazety 
Uniwersyteckiej (Uniwersytet Śląski) oraz Tadeusz Zaleski, wspo
mniany już inicjator spotkań, aktualny dyrektor Departamentu In
formacji i Promocji w Komitecie Badań Naukowych i rzecznik pra
sowy ministra nauki. 

Jakkolwiek potoczy się sprawa powołania Porozumienia jeden 
wniosek nasuwa się sam - wieloletnie już kontakty między redakcja
mi owocują głębszą znajomością zagadnień związanych z wydawa
niem pisma, a za każdym razem pobyt w kolejnych miastach to także 
prezentacja lokalnego środowiska akademickiego. 

Tradycyjnie obrady kończy dyskusja dotycząca wyboru miej
sca kolejnego zjazdu. Tym razem o rolę gospodarza ubiegały 
się dwa ośrodki - redakcja Punktu Widzenia z Prywatnej Wy
ższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie , uczelni, któ
ra w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz dziesięciolecia 
oraz redakcje pism z Krakowa: Biuletynu Informacyjnego Pra
cowników AGH oraz Politechniki Krakowskiej .Wybór padl na 
Kraków, a połączone siły redaktorów krakowskich uczelni tech
nicznych oraz Akademii Pedagogicznej i Akademii Ekonomicz
nej (uczestniczące po raz pierwszy w spotkaniu) przystąpiły do 
opracowania programu godnego^WI wieku. 

W tym miejscu należy podkreślić troskę i wkład pracy gospoda
rzy w przygotowanie atrakcyjnego programu ostatniego w tym wie
ku - co zgodnie podkreślali- spotkania. Poza omówionymi wcze
śniej punktami pobytu w stolicy Wielkopolski nie sposób nie wspo
mnieć o niezapomnianych atrakcjach sportowych na Malcie czy prze
miłym pobycie w Puszczy Zielonce. Jak najlepsze wrażenia wynie
sione z Poznania to zasługa redaktorów poznańskich pism akade
mickich Jolanty Szajbę, Andrzeja Gogulskiego, Jarosława Szelą-
gowskiego z Głosu Politechniki, Ewy Staniewicz z Życia Uniwersy
teckiego, Michała Sójki z Wieści Akademickich i zapewne wielu 
innych pracowników uczelni niewymienionych z nazwiska . 

Za trud włożony w organizację V I I I Spotkania Redakcji Pism 
Akademickich w Poznaniu przedstawiciele redakcji Wiadomości 
Uczelnianych Politechniki Opolskiej składają serdeczne podzięko
wania. 
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Aktualności z KBN 

Komitet Badań Naukowych 
Skład organów Komitetu Badań Naukowych IV kadencji Andrzej Wiszniewski - minister 

nauki, przewodniczący KBN, Janina Jóźwiak - zastępca przewodniczącego KBN, Krzysztof Jan 
Kurzydłowski - zastępca przewodniczącego KBN, Jan Krzysztof Frąckowiak - sekretarz KBN, 
Jerzy Barzykowski, Jerzy Brzeziński, Franciszka Cegielska, Jan Gawęcki, Mirosław Handke, 
Longin Komołowski, Bogdan Ney, Tadeusz Paryjczak, Tadeusz Popiela, Janusz Steinhoff, Kazi
mierz Stępień, Kazimierz Ujazdowski, Jan Węglarz, Jerzy Wróbel, Maciej Żylicz. 

Komisja Badań Podstawowych 
prof. dr hab. Maciej Żylicz - przewodniczący 
prof. dr hab. Tadeusz Popiela - zastępca przewodniczącego 
dr Jan Krzysztof Frąckowiak - sekretarz KBN 
Zespół Nauk Humanistycznych H - l prof. dr hab. Jerzy Brzeziński UAM 
Przewodniczącymi zespołów zostali: 
Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych H-2 prof. dr hab. Janina Jóź
wiak, SGH 
Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i AstronomiiP-3 prof. dr hab. Kazimierz 
Stępień UW 
Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska P-4 prof. dr hab. Ma
ciej Żylicz M I B M i M UNESCO-PAN 
Zespół Nauk Medycznych P-5 prof. dr hab. Tadeusz Popiela UJ 
Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych P-6 prof. dr hab. Jan Gawęcki AR 

Komisja Badań Stosowanych 
prof. dr hab. inż. Bogdan Ney - przewodniczący 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski - zastępca przewodniczącego 
dr Jan Krzysztof Frąckowiak - sekretarz KBN 
Przewodniczącymi zespołów zostali: 
Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury T-7 prof. dr hab. inż. Jerzy Wróbel PW 
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych T-8 prof. dr hab. inż. Krzysztof 
Jan Kurzydłowski PW 
Zespól Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesoweji Ochrony Środowiska 
T-9 prof. dr hab. Tadeusz Paryjczak PŁ 
Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii T-10 prof. dr hab. inż. Jerzy Barzy
kowski WAT 
Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki iTelekomunikacji T - l l prof. dr 
hab. Jan Węglarz, PPń 
Zespól Górnictwa, Geodezji i Transportu T-12 prof. dr hab. inż. Bogdan Ney. IGiK 

Aktualności rzecznika prasowego KBN 

• Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utworzeniu KBN http://www.kbn.gov.pl/ 
pub/kbn/docs/projekt/0719. html 

• Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o utworzeniu Agencji Techniki i Tech
nologii http://www.kbn. gov.pl/pub/kbninfo/atit.html 

• W Senacie RP o zmianie ustawy o utworzeniu KBN http://www.kbn.gov.pl/pub/kbninfo/ 
0803.html 

• Program Phare SCI-TECH http://www.kbn.gov.pl/pub/kbninfo/phare0808.html 
• Nowy numer Biuletynu KBN „Sprawy Nauki" http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/sn/ 
• Uchwały Senatu RP o zmianach w składzie senackiej Komisji Nauki i Edukacji Narodo

wej http://www.kbn.gov.pl/pub/kbninfo/0810.html 
• Uchwała Senatu RP w sprawie zmiany ustawy o utworzeniu KBN http://www.kbn.gov.pl/ 

pub/kbn/docs/projekt/0810. html 
• Komunikat do osób zainteresowanych współpracą naukową z Hiszpanią: http:// 

www. kbn. gov.p1/miedzyn/2/hiszpania/ 
• Dziennik Urzędowy Komitetu Badań Naukowych nr 5 http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/ 

docs/du_05_00.html 
• Możliwości uzyskania grantów badawczych w Republice Irlandii http://www.kbn.gov.pl/ 

miedzyn/2/irlandia/ 
• Na wstępie dzisiejszych (15.09.2000 r.) obrad Sejm RP znakomitą większością głosów 

przyjął wszystkie 13 poprawek zgłoszonych przez Senat RP do ustawy o zmianie ustawy 
o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych. Dyskusja w Sejmie nad stanowiskiem Senatu 
odbyła się w środę, 13.09.2000 r. Jej stenogram dostępny jest na stronie http:// 
ks.sęjm.gov.pl:8009/kad3/086/30861000.htm#100. Ustawa musi być jeszcze podpisana 
przez Prezydenta RP. 
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N O W O Ś C I 

W Bibliotece Głównej 
1. Pionierzy psychologii: 

Piageta/red. Ray Fuller. - Wr 

PIONIERZY 
PSYCHOLOGII 
7 historycznych porti 
od Francisa Gal łon a 
do Jeana Piageta 

Jurny G r a b a M a r c i n S i k o r s k i 

7 historycznych portretów od Francisa Galtona do Jeana 
ocław: ASTRUM, 2000. - 203 s. Sygnatura: 99063 Cz 

„Niezwykle interesująca charakterystyka siedmiu kluczo
wych postaci w psychologii, które ukształtowały nasz sposób 
rozumienia ludzkiego zachowania i umysłu.[...] 

Wkiad, jaki minione stulecie wniosło w rozwój naszej wie
dzy na temat ludzkiego zachowania i umysłu, można określić 
jako wyjątkowo cenny i znaczący. William James, Fred Skin-
ner, Jean Piaget, Zygmunt Freud. Konrad Lorenz, Niko Tin-
bergcn i Francis Galton - wszyscy oni w sposób zasadniczy 
przyczynili się do lepszego zrozumienia tych zagadnień. 

[...] W niniejszej książce sześciu badaczy, zaliczanych dziś 
do naukowej czołówki, dokonało przeglądu zasług położo
nych przez tytułowych pionierów w dziedzinie psychologii. 
Owoc ich pracy w równej mierze łączy w sobie elementy 
prozy naukowej oraz przyjemnej lektury, co czyni go przy
stępnym dla szerokiego kręgu czytelników." (z okładki i stro
ny przedtytułowej) 

2. Grabosz Jerzy, Sikorski Marcin: Jak ocenić ryzyko pracy przy komputerze. - Gdańsk: 
ODDK, 1999. - 74 s. Sygnatura: 99344 L 

„Opracowanie ułatwia spełnienie wymogów rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe, nakazującego każdemu 
pracodawcy m.in.: 
- przeprowadzenie oceny warunków pracy, 
- dostosowanie stanowisk pracy do wymogów rozporządzenia, 
- prowadzenie systematycznej kontroli zagrożeń występują
cych na stanowisku pracy, 
- prowadzenie działalności profilaktycznej. 

Specjalnie przygotowana lista kontrolna, zestawienia i inne 
dokumenty, służące ocenie stanowiska pracy umożliwiają pra
codawcom sprawne wywiązanie się z nałożonych prawem 
obowiązków. 

[...] Z uwagi na niezbyt jeszcze szeroką znajomość za
gadnień oceny bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzenia
mi komputerowymi, niniejsze opracowanie ma za zadanie 

przybliżyć pracodawcom i pracownikom zagadnienia właściwej organizacji stanowisk pracy i 
ochrony zdrowia podczas pracy z monitorem ekranowym, a także ma ułatwić doprowadzenie 
istniejących stanowisk pracy do stanu zgodnego z wymaganiami ww. rozporządzenia." (z okład
ki i Wstępu) 

3. Kiciak Przemysław: Podstawy modelowania krzywych i powierzchni: zastosowania w 
grafice komputerowej. - Warszawa: WNT, 2000. - 426 s. Sygnatura 99292 Cz, 99293, 99370 

„Oto książka z pogranicza matematyki, grafiki komputerowej i projektowania wspomaga
nego komputerem. Opisane w niej reprezentacje krzywych i powierzchni: Beziera, B-sklejane 
(w tym NURBS) i Hermite'a są obecnie najbardziej rozpowszechnione w pakietach oprogra
mowania graficznego - używanych zarówno w pracy jak i w domu. [...] 

Książka [...] jest adresowana do czterech grup czytelników. Pierwsze dwie to programiści i użyt-
kownicy systemów CAD/CAM, którzy znajdą tu teoretyczne pod
stawy działania swoich produktów i narzędzi pracy. 

Trzecia grupa to osoby czynnie zainteresowane grafiką 
komputerową, dla których w książce znalazły się przykłado
we algorytmy związane z grafiką. 

Czwartą grupę stanowią studenci, dla których modelowa
nie może się stać świetną okazją do oswojenia się z wieloma 
pojęciami i faktami z algebry, geometrii, analizy i metod nu
merycznych. 

Książka ta nie zawiera instrukcji obsługi żadnego pa
kietu oprogramowania ani systemu modelowania, ale 
można w niej znaleźć opisy własności krzywych i po
wierzchni pomocne w posługiwaniu się takimi systema
m i . " (z okładki i Przedmowy) 

P K Z K M Y . S I . A W 
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Laboratorium 
termodynamiki i metrologii 

w inżynierii środowiska 

Cięii 1 

OSL 
SSN 1427 993? 

Opracowały: Barbara Ołeksowicz i Anna Kmiecik 

W Oficynie Wydawniczej 
Skrypt nr 224. Artur Olejnik, Dariusz Skoczy

las, Norbert Szmolke, Roman Ulbrich, Stefania Za-
morowska-Biernacik. 
Laboratorium termo
dynamiki i metrologii 
w inżynierii środowi
ska. Część I . Termo
dynamika. W części I 
przedstawiono osiem 
tematów ćwiczeń obej
mujących pomiary 
wielkości termodyna
micznych tj. ciśnienia, 
temperatury, strumie
nia masy wraz z zagad
nieniami pomiarów dla 
wybranych urządzeń 

(pompa, wentylator, sprężarka, ziębiarka, kocioł gazo
wy). Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku 
mechanika i budowa maszyn oraz inżynieria środowiska. 

Raport z badań naukowych wykonanych w ramach 
prac własnych i statu-

P o l i t e c h n i k o O p o l s k o ~ tOWVCh W TOkU 1999. 
Opracowany w raporcie 
zbiór tematów przezna
czony jest głównie do 
użytku wcwnątrzuczel-
nianego. Może też słu
żyć jako dokument 
przedstawiający działal
ność naukową PO w 
1999 r. dla Komitetu 
Badań Naukowych. 

Z N 254 i 256, Mechanika z. 60, 61 BEMS'2000. 
IX Konferencja Naukowo-Techniczna. Budowa i eksplo
atacja maszyn przemysłu spożywczego. Opole-Pokrzyw-
na, 6-8 września 2000 r. W dwóch zeszytach ukazały 
się artykuły autorstwa pracowników naukowych uczelni 
z całego kraju, związane z tematyką konferencji. 

Z N 258, Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia z. 2. 
Jest to zbiór dziewięciu 
artykułów (trzy w jęz. 
rosyjskim) pracowni
ków WFiF oraz Dzia
łu Usprawniania Lecz
niczego Szpitala Spe
cjalistycznego MSWiA 
w Głuchołazach o te
matyce związanej z za
interesowaniami zawo
dowymi autorów. 
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