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Inauguracja

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2002/2003
tradycyjnie odbyła się w auli imienia prof. Oswalda Matei
znajdującej się w budynku Wydziału Budownictwa przy ulicy
Katowickiej 48 i przebiegła według ustalonego protokołu.

Początek uroczystości naznaczyło wprowadzenie sztanda-
ru uczelni prowadzonego przez halabardników odmierzają-
cych rytm kroków uderzeniami lasek w podłogę. Za pocztem
weszli szanowni senatorowie i władze politechniki. Po odśpie-
waniu hymnu państwowego uczestnicy ceremonii zajęli miej-
sca, a głos zabrał rektor, prof. dr hab. inż. Piotr Wach, wita-
jąc gości. W tym roku na inaugurację przybyli; pani wicewo-
jewoda Elżbieta Rutkowska, marszałek województwa opol-
skiego Ryszard Galla wraz z wicemarszałkiem Hubertem
Niepalą i członkami Zarządu Województwa Opolskiego Ewą
Olszewską i Grzegorzem Kubatem oraz przewodniczący
Sejmiku Województwa Opolskiego Norbert Krajczy, obecny
był też prezydent miasta Piotr Synowiec, starosta powiatu
opolskiego Henryk Lakwa. Swoją obecnością zaszczycił in-
augurację ordynariusz naszej diecezji, ksiądz arcybiskup prof.
Alfons Nossol. Parlamentarzystów reprezentowali posłowie
ziemi opolskiej Helmut Paździor i Jerzy Czerwiński. Przy-
byli także wicekonsul RFN Rupert Vogel, konsul honorowy
Francji w Opolu pani Anna Koska. W tym akademickim
święcie uczestniczyli oczywiście rektorzy uczelni krajowych:
Uniwersytetu Opolskiego prof. Józef Musielok wraz z pro-
rektorami prof. L. Kuberskim i prof. J. Słodczykiem, pro-
rektor Politechniki Śląskiej prof. Wojciech Cholewa, prorek-
tor Politechniki Wrocławskiej prof. Ernest Kubica, przybył
również prorektor Śląskiej Akademii Medycznej w Katowi-
cach prof. Janusz Konecki, prorektor Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach prof. Jan Pyka, a także prorektor AWF
we Wrocławiu prof. Juliusz Migasiewicz i prorektor Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. Mie-
czysław Machnio. Wyższą Szkołę Zarządzania i Administra-
cji w Opolu reprezentował rektor dr Marian Duczmal, a Pań-
stwową Wyższą Szkolę Zawodową w Nysie pani prorektor dr
Monika Witt. Obecni byli również goście z uczelni zagra-
nicznych; rektor Fachhochschule für Technik ze Stuttgartu
prof. Martin Stohrer, prorektor Sewastopolskiego Państwo-
wego Uniwersytetu Technicznego prof. A. G. Lukyanchuk
i dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego w Ołomuńcu
prof. F. Vaverka. Wśród gości byli także przedstawiciele re-

gionalnego przemysłu i urzędów państwowych: prezes Elek-
trowni „Opole” H. Szendera, dyrektor Instytutu Mineral-
nych Materiałów Budowlanych doc. Jerzy Duda wraz z An-
drzejem Rybarczykiem, prezes Okręgowego Przedsiębior-
stwa Geodezyjno-Kartograficznego L. Będkowski, wicepre-
zes „Opolwap” T. Lisowski, prezes APC Metalchem A.
Udrycki, prezes firmy Remak–Rozruch A. Musiał i dyrek-
tor opolskiego oddziału ZUS Antoni Duda.

Duszpasterzy akademickich reprezentowali księża jezuici
P. Graczykowski, K. Michulec z Xaverianum i ks. R. Cha-
łupniak z Resurrexit. Obecni byli także dyrektorzy opolskich
szkół średnich – I LO B. Wołyńska-Jastrząb, II LO M. Pa-
terak, III LO I. Koszyk, Zespołu Szkół Elektrycznych W.
Opoka, Zespołu Szkół Mechanicznych B. Januszko, a także
dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego Z. Babski.
Pojawili się też przedstawiciele służb mundurowych, komen-
dant wojewódzki policji w Opolu D. Biela, komendant miej-
skiej policji w Opolu R. Żak. komendant Straży Miejskiej
w Opolu J. Piotrowski, zastępca dowódcy 10. Opolskiej Bry-
gady Logistycznej w Opolu płk K. Trela, zastępca szefa Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego płk S. Maksymowicz. Byli
również dyrektorzy banków: PeKaO SA w Opolu pani M.
Miszkiewicz z zastępcą M. Drymluchem, BZ WBK H. Gri-
ner, Oddziału Regionalnego ING, Banku Śląskiego I. Kraj,
PKO BP Oddział Opole J. Koziołek oraz prezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu Z. Figas. Na sali widoczna także była liczna repre-
zentacja przedstawicieli radia, telewizji oraz lokalnej prasy.

Stałym punktem inauguracyjnego scenariusza jest przemó-
wienie rektora, w których odbicie znajdują najważniejsze dla
środowiska sprawy. Rektor P. Wach podał aktualne dane do-
tyczące liczby kształconej młodzieży, kierunków studiów,
przedstawił plany uczelni na rozpoczynający się rok akade-
micki, szczególnie te odnoszące się do zamiaru utworzenia
tzw. drugiego kampusu, wspomniał o osiągnięciach pracow-
ników, w tym o wielkim sukcesie naukowców Wydziału Me-
chanicznego i Wydziału Budownictwa z prof. Ewaldem
Machą na czele, którzy w ramach 5. Europejskiego Progra-
mu Ramowego otrzymali grant od Unii Europejskiej na bu-
dowę tzw. Centrum Doskonałości, o powołanym do życia
Opolskim Konsorcjum Wdrażania Nowoczesnych Technolo-
gii. Przede wszystkim jednak najcieplejsze słowa skierował
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do studentów rozpoczynających naukę, lecz także do konty-
nuujących studia, życząc im sukcesów i zadowolenia w tym
ważnym okresie życia.

Po mowie inauguracyjnej rektora wystąpiła między innymi
pani wicewojewoda Elżbieta Rutkowska. „Kolejna inaugu-
racja roku akademickiego niesie ze sobą potężny ładunek
optymizmu...” zaczęła swoje wystąpienie pani wojewoda,
a zakończyła je poza życzeniami miłego, radosnego i obfite-
go w wiedzę studiowania informacją o nominowaniu Politech-
niki Opolskiej do Lauru umiejętności i kompetencji. Marsza-
łek R. Galla jako absolwent opolskiej uczelni technicznej
szczególnie ciepło odniósł się w swojej wypowiedzi do tego,
co dzieje się na politechnice i podkreślał znaczenie rozwoju
uczelni dla rozwoju całego regionu. Prezydent miasta Opola
Piotr Synowiec życzył politechnice dalszego pomyślnego roz-
woju, a także zadeklarował dołożenie wszelkich starań, by
pomóc w sfinalizowaniu zabiegów uczelni w tworzeniu II
kampusu, tym bardziej, że co żartobliwie podkreślił, opolska
uczelnia techniczna jest jego rówieśnicą i z radością obser-
wuje jej rozwój. Następnymi mówcami byli rektorzy zaprzy-
jaźnionych szkół wyższych, Uniwersytetu Opolskiego prof.
Józef Musielok oraz Hochschule für Technik w Stuttgarcie
prof. Martin Stohrer, którzy w ciepłych słowach życzyli ko-
lejnych lat owocnej współpracy i wymiany doświadczeń. Prof.
Stohrer przypomniał zebranym o tym, że w tym roku rektor
Piotr Wach został przyjęty do grona honorowych senatorów
HfT.

Najbardziej wyczekiwanym momentem było jak co roku
wystąpienie niezwykłego oratora, księdza arcybiskupa prof.
Alfonsa Nossola, który wygłosił porywające przemówienie,
umiejętnie kierując uwagę słuchaczy na problemy gospodar-
cze naszego regionu. Tym razem zwrócił się z prośbą o połą-
czenie sił wyższych uczelni Opola, Konsulatu Republiki Fe-
deralnej Niemiec, HfT w Stuttgarcie, by razem walczyć
o sprowadzenie inwestorów na ziemię Śląska Opolskiego, by
poprawić „materialistyczny” byt mieszkańców naszego regio-
nu. Jego Ekscelencja zaproponował także utworzenie nowego
kierunku „marketingu powabności”, który miałby kształcić
kadry specjalistów przyciągające kapitał zagraniczny na nasz
teren. Mowa arcybiskupa spotkała się ze spontaniczną reakcją
zebranych i długimi owacjami.

Kolejnym elementem uroczystości było odczytanie przez
prorektora do spraw nauki prof. Jerzego Skubisa wybranych,
spośród licznie nadesłanych, życzeń pomyślności w nowym

roku akademickim, tym razem były to listy od prezesa Rady
Ministrów Leszka Millera, przewodniczącego Rady Głów-
nej Szkolnictwa Wyższego prof. Andrzeja Pelczara oraz rek-
tora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Ryszarda Tadeusie-
wicza.

 Najważniejszym elementem inauguracji, prowadzonym
przez prorektora do spraw studenckich prof. dr. hab. inż. Sta-
nisława Witczaka była immatrykulacja studentów pierwszych
lat. Po złożeniu ślubowania przez żaków rektor pasował ber-
łem reprezentantów poszczególnych wydziałów na studentów,
a dziekani wręczali im indeksy. Na zakończenie tej części
wystąpił przedstawiciel samorządu studenckiego Tymoteusz
Mazurek z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji, któ-
ry w kilku zdaniach starał się dodać otuchy nowo przyjętym,
a całej studenckiej braci złożył najserdeczniejsze życzenia
sukcesów w studiowaniu.

Zgodnie z tradycją akademicką podczas uroczystości in-
auguracyjnej pracownikom Uczelni wręczone zostały odzna-
czenia i nagrody za osiągnięcia w działalności naukowo-dy-
daktycznej, wychowawczej i organizacyjnej. Złoty Krzyż Za-
sługi otrzymała prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk z Katedry
Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownic-
twa. Srebrne Krzyże Zasługi przyznano: dr. hab. inż. Bole-
sławowi Dobrowolskiemu, prof. PO prodziekanowi do spraw
nauki Wydziału Mechanicznego, dr hab. inż. Tadeuszowi
Łagodzie, prof. PO z Katedry Mechaniki i Podstaw Konstruk-
cji Maszyn na Wydziale Mechanicznym, dr hab. Danucie
Kowalczyk adiunktowi z Katedry Nauk Humanistycznych na
Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, dr. inż. Wło-
dzimierzowi Będkowskiemu, adiunktowi z Katedry Mecha-
niki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicz-
nym, dr. inż. Henrykowi Nowakowi, prodziekanowi do spraw
organizacyjnych Wydziału Budownictwa, mgr inż. Barbarze
Janusz, starszemu specjaliście elektrykowi z Katedry Auto-
matyki, Elektroniki i Informatyki na Wydziale Elektrotechni-
ki i Automatyki oraz Reginie Obrockiej, pracownikowi ad-
ministracyjnemu z Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury
Przemysłowej na Wydziale Mechanicznym.

Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: dr Krzysztof Malik,
prodziekan do spraw organizacyjnych Wydziału Zarządzania
i Inżynierii Produkcji, dr inż. Tomasz Boczar, adiunkt z Ka-
tedry Elektroenergetyki na WEiA, mgr Halina Szlejf, ku-
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InauguracjaSzanowni Państwo, Drodzy Goście, Społeczności akademic-ka Politechniki OpolskiejDzisiejsza uroczystość zamyka ubiegły rok akademicki 2001/2002, a jednocześnie całą poprzednią kadencję władz Uczelni,ale przede wszystkim stanowi publiczne i uroczyste otwarcie ko-lejnego roku pracy Politechniki Opolskiej – roku akademickiego2002/2003.Jest to 37. rok funkcjonowania naszej Uczelni jako samodziel-nej jednostki i jednocześnie 7. rok pracy pod zaszczytnym szyl-dem Politechniki Opolskiej.Naturalnym pytaniem, które nasuwa się przy okazji takiej uro-czystości, jest pytanie o rezultaty ubiegłego roku akademickiego io szczególne zadania i oczekiwania dotyczące roku, który jest przednami. Formalnym i szczegółowym zamknięciem roku jest sprawoz-danie z działalności Uczelni, które podsumowuje nasze działaniei jego wyniki w wielu aspektach: dydaktyki, rozwoju kadry, badańnaukowych i ich finansowania, współpracy międzynarodowej i wy-miany studentów w ramach programów międzynarodowych, dzia-łalności bibliotecznej i wydawniczej, rozwoju infrastruktury i in-formatyzacji Uczelni, a ostatecznie podsumowuje to wynik finan-sowy Uczelni. Sprawozdanie takie opiniowane przez poszczególnekomisje senackie jest przyjmowane przez Senat w postaci uchwały,co stanowi rodzaj absolutorium dla władz Uczelni, poszczególnychszczebli, a ostatecznie dla rektora.Dzisiejsza uroczystość nie wymaga tak szczegółowego zagłę-biania się w stan Uczelni, a raczej stawia pytanie dotyczące głów-nych trendów rozwojowych, a także zagrożeń i niedomagań.Podstawowym sygnałem w zakresie kształcenia studentów jestdalszy stopniowy wzrost liczby studentów, a także wzbogacanieoferty kształcenia o kolejne uruchamiane ze znacznym nakładempracy i kosztów kierunki studiów, przy zachowaniu dbałości o ja-kość i atrakcyjność kształcenia.Na początku ubiegłej kadencji tj. w roku akademickim 1999/2000 lista studentów naszej Uczelni wynosiła nieco ponad 7000,podczas ubiegłorocznej inauguracji informowałem o liczbie stu-dentów przekraczającej 13.000 tys., a obecny rok akademickirozpoczyna na wszystkich rodzajach studiów ponad 15.000 tys.studentów. Na studiach dziennych kształci się ok. 55% studen-tów, a na zaocznych 45%, wliczając w to magisterskie studiauzupełniające. Zeszłoroczna liczba absolwentów uczelni: magi-strów inżynierów, inżynierów, magistrów i licencjatów wynio-sła łącznie około 1400 osób.Tegoroczna lista kandydatów na studia była bardzo duża i nastudiach dziennych przekroczyła 5000 osób, z których przyjętow przybliżeniu połowę. Zainteresowanie kandydatów poszczegól-nymi kierunkami studiów było dość zróżnicowane, w liczbachwzględnych rekordowy wskaźnik dotyczył kierunku fizjoterapia,a w liczbach bezwzględnych kierunku informatyka.Również klasyczne kierunki inżynierskie cieszyły się znacz-nym zainteresowaniem kandydatów na studia i uczelnia zakoń-czyła rekrutację na studia dzienne bez dodatkowych przyjęć wewrześniu. W tym roku akademickim po raz pierwszy rozpoczy-nają u nas studia studenci dwóch nowych kierunków: turystykai rekreacja oraz technika rolnicza i leśna i oba te kierunki cie-szyły się powodzeniem wśród młodzieży.Korzystnie rozwija się także działalność naukowa oraz współ-praca międzynarodowa uczelni. W trakcie przeprowadzanej przezKBN nowej kategoryzacji jednostek naukowych Wydziały Bu-

downictwa i Mechaniczny uzyskały II kategorię naukową, cooznacza podniesienie ich oceny, a pozostałe jednostki utrzymałyswoje dotychczasowe notowania.Uczelnia zwiększa także liczbę i wartość prac badawczychi usługowych wykonywanych na podstawie umów i zleceń dlajednostek gospodarczych, kompensując w ten sposób zmniejsza-jące się niestety finansowanie badań przez KBN.W istotny sposób rozwija się współpraca międzynarodowaobjęta programami finansowanymi przez Unię Europejską. Wroku akademickim 2001/2002 realizowano w Politechnice Opol-skiej dwa projekty wykonywane w ramach 5. Programu Ramo-wego UE, w 3. programie horyzontalnym, wykonywane przezzespół z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz naszeBiuro Współpracy z Zagranicą. Realizowano także 3 projekty –w programie Leonardo da Vinci przez Wydział Mechaniczny (2)i Wydział Elektrotechniki i Automatyki, a także dwa projektyw ramach programu współpracy środkowoeuropejskiej CEEPUSna Wydziale Budownictwa.Rozwija się wyraźnie udział pracowników naukowych i stu-dentów naszej uczelni w programie akademickiej wymiany eu-ropejskiej Socrates/Erasmus, gdzie na podstawie umów z 15 part-nerami z Unii Europejskiej studia odbywało 40 studentów i wy-kładało 6 nauczycieli akademickich, a podpisane umowy na rokbieżący wskazują na dalszy rozwój tej współpracy. Warto wspo-mnieć, że Uczelnia i samorząd studencki wspierają tę akcję, do-finansowując nieco stypendia, które są przyznawane w drodzefinansowania unijnego, umożliwiając w ten sposób korzystaniez tego programu także mniej zamożnym studentom.Jednak najbardziej spektakularny sukces w zakresie europej-skich programów badawczych odniosła Politechnika Opolskaw tym roku, gdy w konkursie na “centra doskonałości” Centreof Exellence wygrał projekt przygotowany przez prof. EwaldaMachę z Wydziału Mechanicznego.Utworzone na podstawie umowy z Komisją Europejską Cen-trum o dźwięcznym akronimie CESTI (Centre of Structural In-tegrity – Centrum Trwałości i Niezawodności Materiałów i Kon-strukcji) ma zajmować się działalnością naukową i promocją osią-gnięć w zakresie integracji działań konstrukcyjnych i obejmujetakże działalność z tego zakresu prowadzoną na Wydziale Bu-downictwa oraz przez Instytut Mineralnych Materiałów Budow-lanych. Centrum to kierowane przez prof. Ewalda Machę, o zna-czącym budżecie 400.000 euro, jest jedynym na Opolszczyźniei jednym z 7, które uzyskały ten status na Śląsku, obok 5 naPolitechnice Śląskiej i jednego na Politechnice Częstochowskiej.Mamy nadzieję, że ten sukces uaktywni nasze środowiskow intensywnym ubieganiu się o środki badawcze z Unii Euro-pejskiej w trakcie VI Programu Ramowego Unii Europejskiej,którego polska inauguracja nastąpi na jesieni tego roku w War-szawie.Innym istotnym wydarzeniem w życiu naszej uczelni, o cha-rakterze organizacyjnym i naukowym jest utworzenie wraz z In-stytutem Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu kon-sorcjum pod nazwą “Opolskie Konsorcjum Wdrażania Nowo-czesnych Technologii”. Celem tego przedsięwzięcia jest podjęciewspólnych wysiłków badawczych i kształceniowych w zakresieinżynierii materiałowej, energii odnawialnej, ekologii, wdraża-nia nowoczesnych systemów zarządzania. Konkretnymi przedsię-wzięciami konsorcjum ma być wspólne występowanie z projek-tami badawczymi i wdrożeniowymi, rozwój kierunków kształce-

Przemówienie Rektora Politechniki Opolskiej prof. Piotra Wacha
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Inauguracjania i praktyk studenckich, a także utworzenie z biegiem czasuCentrum Transferu Technologii oraz Centrum Kształcenia Usta-wicznego Zawodowego. Formuła utworzonego konsorcjum jestotwarta i umożliwia włączanie w tę inicjatywę dalszych instytu-cji, które mam nadzieję, zostaną do tego zachęcone rezultatamidziałania konsorcjum.W zakresie działalności inwestycyjnej ma miejsce niestetywolny – ze względu na ograniczone finansowanie z budżetu, alekonsekwentny postęp w budowie tzw. budynku “łącznika” przyulicy Sosnkowskiego, którego bryła powinna być zakończonaw tym roku.Natomiast przełomowe dla uczelni znaczenie będzie miałaprzygotowywana decyzja władz miasta Opola o wykupie od woj-ska i przeznaczeniu na II kampus politechniki zespołu budyn-ków koszarowych przy ulicy Prószkowskiej. Ewentualne przeję-cie, modernizacja i stopniowe uruchamianie tego przedsięwzię-cia inwestycyjnego dla celów dydaktycznych i badawczych poli-techniki rozwiąże nasze nawarstwione problemy lokalowe. Stwo-rzy także nowe perspektywy rozwojowe, w tym projekt tworze-nia nowych wydziałów i kierunków kształcenia naszkicowanychw planach strategicznych i rozwojowych uczelni przyjętych przezSenat Politechniki w roku 2001.Uruchomienie nowego kompleksu uczelnianego na zachod-nim brzegu Odry w Opolu oznaczałoby znaczną aktywizacjęi uatrakcyjnienie tej części miasta i stałoby się istotnym czynni-kiem jego rozwoju.Modernizacja i adaptacja kompleksu koszarowego przy ul.Prószkowskiej na II kampus Politechniki Opolskiej to poważneprzedsięwzięcie inwestycyjne, które będzie wymagało współfi-nansowania regionalnego, europejskich funduszy strukturalnych,środków własnych uczelni i resortu, ale będzie stanowiło o za-sadniczej modernizacji miasta w rejonie, gdzie dotąd brak byłoistotnych impulsów rozwojowych i stanie się jednocześnie wy-pełnianiem strategicznych programów rozwojowych miasta i wo-jewództwa opolskiego.Plany te szkicuję z nadzieją i wyważonym optymizmem i chcępodziękować tym, którzy przyczyniają się do takiego wykorzy-stania nieruchomości po jednostce wojskowej, a w szczególno-ści Panu Prezydentowi Miasta Piotrowi Synowcowi.Szanowni Państwo, nowy rok akademicki to nowe nadziejei plany, ale także zadania i trudności, z którymi musimy się zmie-rzyć. Otwiera on kolejną 3-letnią kadencję władz uczelni i jejorganów.We władzach rektorskich funkcję prorektora ds. studenckichobjął Pan prof. Stanisław Witczak, którego Państwu przedsta-wiam.Nowymi dziekanami są: Pan prof. Józef Kędzia na WydzialeElektrotechniki i Automatyki oraz Pan prof. Leon Troniewski naWydziale Mechanicznym. Swoje funkcje dziekańskie kontynu-ują: Pan prof. Tadeusz Chmielewski na Wydziale Budownictwa,Pani dr hab. Agata Zagórowska na Wydziale Zarządzania i Inży-nierii Produkcji oraz Pan prof. Józef Wojnar na Wydziale Wy-chowania Fizycznego i Fizjoterapii. Funkcje Dyrektora InstytutuMatematyki, Fizyki i Chemii pełni dr Czesław Górecki.Drodzy studenci, ta uroczystość, a w szczególności publicz-na immatrykulacja jest skierowana do Was. Życzę więc sukce-sów w studiach i w ubieganiu się o stypendia, nagrody, grantyoraz owocnej pracy w kołach naukowych, klubach sportowych,działalności samorządowej. Ale przede wszystkim życzę Wam,aby aktywny pobyt na Politechnice Opolskiej kształtował Waszcharakter, zaradność i samodzielność oraz życzliwe spojrzeniena kolegę i każdego bliźniego.

Życzę, by uzyskana wiedza i dojrzałość pomogła Wam w za-sadniczy sposób w dorosłym życiu, a w pierwszym etapie w uzy-skaniu pracy, a następnie pełnej samodzielności.Przedstawicielom Władz i wszystkim Dostojnym Gościomwyrażam wdzięczność za udział w tej uroczystości i proszęo wsparcie Politechniki w jej rozwojowych wysiłkach.stosz Biblioteki Głównej, Barbara Szymków, pracownikDziału Kadr i Spraw Socjalnych, a także Jolanta Kukułka,pracownik administracyjny na WWFiF.Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osią-gnięcia w tym roku otrzymali: prof. dr inż. Bronisław We-ryński z Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych na WB,dr hab. inż. Ryszard Rojek, prof. PO prodziekan do sprawnauki na WEiA, dr hab. inż. Barbara Kaszowska, adiunktz Katedry Elektrotechniki i Automatyki na WEiA, dr hab.Agata Zagórowska, dziekan WZiIP, dr inż. Jan Mizera,adiunkt z Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych na WBoraz mgr Bożena Baniak, wykładowca z Katedry Wychowa-nia Fizycznego i Sportu na WWFiF.W tym roku stypendium ufundowane przez TowarzystwoPrzyjaciół Politechniki otrzymała studentka V roku zarządza-nia i marketingu z Wydziału Zarządzania i Inżynierii produk-cji Agata Gorysz, a prezes towarzystwa zapowiedział przy-znawanie stypendium sportowego, które pomoże materialniewybitnym sportowcom studentom. Prywatną nagrodę ufun-dowaną przez nieżyjącego już profesora Jamesa Attwoodaz Inverness College dla najlepszego studenta Wydziału Bu-downictwa wraz z pucharem przechodnim otrzymał RomanPundyk z V roku budownictwa.Gdy honory i stypendia zostały rozdane trzykrotnym ude-rzeniem berła JM Rektor otworzył nowy rok akademicki, poczym rozbrzmiał radosny Gaudeamus Igitur zaśpiewany przezchór „Legenda” prowadzony przez panią Elżbietę Willim,który to wokalny ansamble po raz kolejny uświetnia akade-mickie święto.Na zakończenie prof. dr hab. inż. Janusz Marian Jawor-ski wygłosił arcyciekawy wykład inauguracyjny pt. Człowieka pomiar, czyli krótka historia mierzenia. Na koniec rektorzgodnie z tradycją zaprosił wszystkich zebranych na poczę-stunek. K. Sławiński

Ciąg dalszy ze strony 4
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InauguracjaEminence, Magnifices, Spectabiles,Dear colleague Rector Prof. Wach,Dear members, students and friends of the TU Opole,Ladies and gentlemen,„Where people meet together, there will grow understanding;Where there is understanding, friendship will grow;Where there ist friendship, there will be peace, confidence, luck!“In 1992 the former well-known German president Richard vonWeizsäcker stated this message for the new relations betweenPoland and the reunified Germany.In the same year Dr. Eduard Konopka, head of the buildingmaterial testing institute of our university and graduate of theTechnical University Opole in civil engineering, brought toge-ther representatives of the faculties of civil engineering of bothuniversities. From the very first moment there was understan-ding between Prof. Tadeusz Chmielewski and Prof. Kurt Schel-lenberg, between the Polish and our colleagues.According to the letter of cooperation there have been in thepast 10 years a great amount of powerful initiatives, common pro-jects and wellrunning exchange programmes. Some of us mayremember some special highlights:-just at the beginning of our cooperation the succesful jointTEMPUS proposal, where we reached financial support bythe European Commission, allowing regular mutual visitingprogrammes of staff and students and enabling the supportwith new computer facilities and text books-there started an intensive program of collaboration. Manycolleagues from Opole have worked on research and teachingprojects at Stuttgart (Prof. Chmielewski, Dr. Mizera, Dr. Tar-czynski, Dr. Grzeszczyk, Prof. Skubis, Dr. Denkiewicz etothers). Last summer we welcomed Prof. Ulbrich, this win-ter semester Mrs. Prof. Grzeszczyk will stay for a guest pro-fessorship with us in Stuttgart;-On the other side Prof. Breuer from our faculty of geodesyclimbed up to the top of the big chimney of Elektrowina Opo-le, installing a GPS-system for the analysis of dynamical mo-vements, in order to check the building dynamical theories ofProf. Chmielewski. And our Stuttgart expert in statisticalmathematics, Prof. Heizmann, analysed the special distribu-tion functions of measured concrete blocks from building si-tes in the regions of Stuttgart and Opole as well.-Very important for mutual understanding and friendship arethe excursions of the Stuttgart students to Opole and vice ver-sa, the collaboration of students of both universities in case ofstudies or study projects either in Stuttgart or here in Opoleas well as study credit transfers and supervision of diplomaand master thesis. Aditionally there are running joint docto-rate programmes: ohne completed in the past (Dr. Konopka),one just running.-A special highlight of the cooperation and partnership betwe-en TU Opole and the Stuttgart university, however, was thesymposium on environmental engineering at Opole in the year2000. Under the auspicies of the Wojwode of Opole and the

German Vice Consul in Wroclaw experts from Opole and Stut-tgart as well as scientists of both universities discussed pro-blems and experiences in waste water treatment, waste dispo-sal and energy saving techniques.Beyound all this achivities there have been cooperations intechnology transfer projects and the mutual evaluation of studyprogrammes.Rector Prof. Piotr Wach has promoted all the time the goalsof our partnership highly committed by ideas and actions as wellas by heart. Rector Wach is on the Polish side the basis of thestrong bridge between the TU Opole and the Stuttgart university.In recognition of his outstanding contributions to the 10 yearssuccessful collaboration, cooperation and friendship the acade-mic Senat of my university honoured Prof. Wach by the highlydistinction of a „Honoray Senator“. Prof. Wach is the 7th hono-rary senator in the history of our university.With this distinction the Stuttgart university of applied scien-ces thanks all their friends at the TU Opole for the 10 years ofcordial and successful partnership. There friendship has grown.I am very pleased about the great number of freshman stu-dents, showing the high attractivity of the TU Opoles study pro-grammes. I wish you all a successful and eventful study time:beeing ambitions in learning foreign languages and getting inter-national cultural competences.I would be very happy to welcome you in one of the partnerprogrammes between our universities, may be even at Stuttgart.Beyond the study stress you can enjoy the beautiful site of thecapital of Baden-Württemberg, the home city of DaimlerChry-sler, Porsche, Bosch etc. and a lot of outstanding cultural eventslike the best awarded Opera House in Europe on one hand andon the other hand the greatest beer and wine festivals as well asa very large Christmas market.For the forthcoming academic year I wish the TU Opole per-sonally and on behalf of the Stuttgart University of Applied Scien-ces a very successful time, reaching all your ambitions goals andfurther more an increasing tight partnership with uns in the nextdecade of friendship.Vivat, crescat, floreat ad multos annos!

Inaugural and jubilee address given at Politechnika Opolskaon October 2nd, 2002 by Rector Prof. Dr. Stohrer



8Politechnika Opolska

Wywiad z…– Kontakty pomiędzy wyższą uczel-nią a instytutem naukowym  są oczy-wiste, dlaczego jednostki postanowiłysformalizować współpracę, powołująckonsorcjum. Czym konsorcjum różnisię od innych form prawnych, np.umowy o współpracy?– Współpraca pomiędzy Instytutem aPolitechniką Opolską trwa od wielu lat,a  niedawno nawet sformalizowano jejwymiar  podpisując stosowną umowę.Dotyczy ona jednak przede wszystkimprocesu dydaktycznego, a w mniejszymstopniu  wspólnych przedsięwzięć ba-dawczych. W ramach tej współpracyudostępniane są laboratoria specjali-styczne instytutu dla studentów, którzytam mogą odbywać swoje zajęcia, a zdrugiej strony  pracownicy instytutuuczestniczą w   procesie dydaktycznymuczelni, prowadząc wykłady, seminariai ćwiczenia z różnych przedmiotów.Obie instytucje wykorzystując posiada-ny  potencjał, wspierają się także wza-jemnie w innych obszarach swojej dzia-łalności. Efekty dotychczasowej współ-pracy należy ocenić bardzo pozytywnie,o czym świadczy fakt zatrudniania ab-solwentów politechniki w instytucie.Tak było od lat, ale dziś to już niewystarcza. Dlatego ostatnio  powstałamyśl powołania czegoś wykraczającegopoza wspomniany  obszar. Zrodziła sięwięc wspólna idea stworzenia nowejszerszej formy współpracy w postacikonsorcjum.  Na dziś konsorcjum ozna-cza jedynie wspólną inicjatywę odno-szącą się do pewnych obszarów życiaspołeczności regionu. Nie ma ono oso-bowości prawnej, nie jest więc nową in-stytucją, a jedynie wspólnym działa-niem. Kiedyś, w przyszłości, forma tamoże ulec zmianie na bardziej zinstytu-cjonalizowaną. W umowie konsorcyjnejobie jednostki stwierdziły, iż obszaremich wspólnego zainteresowania powinny

być: innowacyjność, postęp techniczny,ochrona środowiska, nowe materiały inowe rozwiązania organizacyjne. Stądkonsorcjum nazwane zostało - OpolskieKonsorcjum Wdrażania NowoczesnychTechnologii. Pomiędzy jednostkami po-wstało porozumienie, aby podejmowaćwspólne prace naukowo-badawcze wwymienionych dziedzinach, a takżewspólnie wdrażać nowe rozwiązaniapowstające zarówno w  PO, jak i wIMMB, lecz  także poza tymi jednost-kami. Jako kraj, ale także jako  regionmusimy w najbliższym czasie rozwiązaćwiele problemów m.in. z zakresu uno-wocześnienia gospodarki i podwyższe-nia jej innowacyjności w taki sposób,aby sprostać konkurencji europejskiej.Wdrożenie nowych, nowoczesnych roz-wiązań powinno niektóre  dziedzinyżycia województwa  wprowadzić na wy-ższy poziom rozwoju. Konsorcjum zzałożenia wychodzi naprzeciw tym za-daniom. Zetknięcie potencjałów ludzinauki uprawianej  w sposób akademickiz ludźmi zajmującymi się badaniami sto-sowanymi w ścisłym styku z przemy-słem powinno przynieść oczekiwaneefekty i wpisać się w nurt działań zapi-sany w dokumencie znanym pod nazwąPolska 2025, który stwierdza m.in., żepolska nauka stoi  zbyt daleko od pol-skiej działalności  gospodarczej. Mamnadzieję, że powołane konsorcjum jestwłaśnie taką próbą przybliżenia obsza-rów: nauki i przemysłu. Stworzenieszerszego potencjału intelektualno-ba-dawczego, który będzie w stanie spro-stać wymaganiom wzrostu konkurencyj-ności naszego regionu, legło więc takżeu podstaw powołania konsorcjum.– Czy określone zostały  zadania,których realizacja potwierdzać będziesłuszność założeń powołanego Opol-skiego Konsorcjum Wdrażania Nowo-czesnych Technologii?

– Jesteśmy dopiero w stadium orga-nizacyjnym, a więc na początku drogi itrudno w tej chwili uściślać nasze zada-nia. Główna idea została jednak sformu-łowana i przedstawiona w umowie kon-sorcyjnej.  Określa  ona niektóre zada-nia, a właściwie obszary aktywności, poktórych mamy się poruszać. Po pierw-sze mówi ona, że prowadzone mają byćwspólne prace naukowo-badawcze, któ-rych owocem będą  nowatorskie rozwią-zania nadające się do wdrożenia w prze-myśle. Po drugie, strony zobowiązały siędo współpracy w zakresie propagowaniai wdrażania innowacyjności poprzezstworzenie odpowiedniego systemu po-wiązań nauki z życiem przemysłowymregionu. Kolejnym obszarem jasno okre-ślonym jest unowocześnianie procesudydaktycznego w taki sposób, aby prze-pływ   wiedzy na linii uczelnia – stu-dent był bardziej efektywny i różnił sięnieco od obecnego. Student powinienwspółuczestniczyć w rozwiązywaniukonkretnych problemów, przed którymistanie w przyszłości jako pracownik ibyć włączony w proces wdrażania inno-wacyjności do życia gospodarczego re-gionu.   Te trzy cele; wspólne badania,wdrażanie nowych rozwiązań do dzia-łalności przemysłowej i wprzężenie wten proces również dydaktyki, stanowiągłówny zrąb naszych założeń. Za tymidą oczywiście także cele konkretne.Chcielibyśmy, aby między innymi owo-cem działania konsorcjum stało się po-wołanie na uczelni nowego kierunkukształcenia – inżynieria materiałowa.

Mamy nadzieję, że konsorcjum zbliży obszary nauki i przemysłuZ mgr. inż. Andrzejem Rybarczykiem, koordynatorem Opolskiego Konsorcjum WdrażaniaNowoczesnych Technologii, rozmawia Krystyna Duda.
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Wywiad z…Kierunek ten jest dziedziną przyszło-ściową, która we współczesnym świeciejest niezaprzeczalnie  motorem postępu.Na początek kierunek powstałby naWydziale Budownictwa, a następnie wmiarę rozwoju całego przedsięwzięciajako inżynieria materiałowa rozumianabardzo szeroko także na innych wydzia-łach. Przygotowany został już przezwydział formalny wniosek i wystąpieniedo ministerstwa o zgodę na uruchomie-nie kierunku studiów. Oczekujemy te-raz na pozytywną decyzję  resortu.Kolejnym  owocem działań konsor-cjum  ma być  powołanie OpolskiegoCentrum Transferu Nowoczesnych Tech-nologii zajmującego się wdrażanieminnowacyjności. W  jego ramach funk-cjonować będzie biuro doradczo-konsul-tingowe dla małych i średnich przedsię-biorstw, a także utworzony zostaniebank nowoczesnych technologii  i bankdanych o potencjalnych odbiorcach.Centrum wykorzystując potencjał obujednostek naukowych będzie wspomagaćte firmy, które zechcą unowocześniaćswój potencjał produkcyjny, a same tegonie są w stanie przeprowadzić. Nowopowołane centrum z jednej więc stronyzajmować się będzie transferem nowo-czesnych technologii, a z drugiej zapew-ni pełną obsługę organizacyjno-ba-dawczą w tym zakresie. Trzecim obsza-rem działania,  jest stworzenie centrumkształcenia ustawicznego. Bez dobrzezorganizowanego, działającego na wy-sokim poziomie, systemu dokształceniatrudno wyobrazić sobie dziś nowocze-sne państwo. Przecież wciąż powstająnowe zawody, a inne odchodzą w prze-szłość. W krajach  UE przekwalifiko-wania pracowników różnych branż iszczebli to ostatnio najprężniej rozwija-jące się obszary edukacji. Kształcenieustawiczne  jest więc wymogiem nowo-czesnej  gospodarki i nierozerwalnie znią związanej konkurencyjności. Naszewyższe uczelnie kształcąc studentów do-starczają gospodarce specjalistów, leczproces ten będzie pełniejszy, jeśli posze-rzony zostanie o dokształcanie zgodniez aktualnym zapotrzebowaniem gospo-darki, dostosowanej do  standardówunijnych. Zakładamy, że na początekkształcenie ustawiczne dotyczyć madziedziny materiałów  budowlanych itechniki budowlanej, ale  docelowo tak-że innych dziedzin, w których odbywa

się kształcenie i badania naukowe nauczelni.Tak na dziś przedstawiają się planykonsorcjum. Są one dość ambitne i zróż-nicowane pod względem stopnia trudno-ści ich realizacji. Mam nadzieję, a wy-rażam chyba przekonanie całego zespo-łu zaangażowanego w  jego powołanie,że przedsięwzięcie to  nam się uda. Za-wsze uważałem, że to ze strony uczelnimusi wyjść inicjatywa stworzenia no-wych systemów wspomagania gospodar-ki regionu  i tak się tym razem stało.IMMB przyjął zaproszenie do wspól-nych  działań  i teraz nadszedł czas ichrealizacji. Trzeba także dodać, że kon-sorcjum ma formułę otwartą z możliwo-ścią rozszerzenia o jednostki naukowe,banki, podmioty gospodarcze, itp.– Ile czasu musi upłynąć, abyprzedsiębiorca z naszego regionu mógłzwrócić się do konsorcjum i uzyskaćkonkretną pomoc w rozwiązaniu pro-blemu, innymi słowy kiedy lokalna go-spodarka odczuje obecność konsor-cjum?– Odpowiedź  na to pytanie zależyod wielu czynników, a głównie od tem-pa pozyskiwania środków na ten cel. Tezadania i plany, które  przed chwiląprzedstawiłem, wymagają zarówno za-angażowania ludzi, jak i pieniędzy. Zpozyskaniem ludzi jakoś sobie poradzi-my, zarówno Politechnika Opolska jak iInstytut Mineralnych Materiałów Bu-dowlanych dysponują odpowiedniąkadrą specjalistów, których można „za-razić” ideą i wciągnąć do dzieła. Gorzejze środkami. Na razie w ograniczonymzakresie obowiązki finansowania biorąna siebie uczestnicy konsorcjum, rozpo-czynając równocześnie  starania o po-zyskanie środków na tę inicjatywę. Jesz-cze przed formalnym powołaniem kon-sorcjum przygotowaliśmy projekt utwo-rzenia Centrum Transferu Technologii izłożyliśmy wniosek o dofinansowanie zfunduszy strukturalnych UE w latach2004-2006. Pomyślna ocena wnioskumoże zapewni środki na działalnośćCentrum łącznie z wynajmem pomiesz-czeń i ich odpowiednim przystosowa-niem do tej roli.  Najwcześniej dopierow roku 2004 można spodziewać sięznaczniejszego zasilenia finansowego.Nie znaczy to, że do tego czasu będzie-my czekać. Rozpoczniemy rozmowy zPolską Agencją Rozwoju Przedsiębior-czości, z którą samorząd województwa

podpisał niedawno umowę o współpra-cy, możliwe jest także pozyskanie gran-tu celowego w Komitecie Badań Nauko-wych, który pozwoliłby na rozruch ini-cjatywy konsorcjum. Z mojego do-świadczenia wynika, że stworzenie cen-trum z prawdziwego zdarzenia to kwe-stia kilku lat, nie miesięcy. Wojewódz-two nasze uczestniczy w jednym z pro-gramów europejskich zwanym w skró-cie RIITS , który dotyczy wdrażaniainnowacyjności, stąd mieliśmy okazjęprzyjrzeć się działalności podobnychcentrów. Jest to zamierzenie na dośćdużą skalę i wymagające sporego nakła-du sił i środków oraz współudziałuwładz lokalnych.– Trudno oprzeć się pytaniu o  ko-rzyści, jakich spodziewają się jednost-ki z powołanego konsorcjum.– Właściwie to częściowo odpowiedźna tak postawione pytanie wynikała zmoich wcześniejszych wypowiedzi, aleujmując rzecz syntetycznie, można wy-mienić następujące korzyści; tworzymywiększy potencjał naukowo-badawczy zwiększymi szansami na sprostanie kon-kurencji oraz uzyskanie wsparcia finan-sowego badań, uczelnia zyska  dostępdo laboratoriów IMMB i prowadzenia wnich badań, a także możliwość uczest-nictwa pracowników i studentów w pro-cesach wdrażania. Trzeba tu powiedzieć,że nasz instytut utrzymuje się w dużymprocencie ze zleceń przemysłowych.Jako jednostka badawcza z budżetu pań-stwa na działalność statutową otrzymu-jemy  bardzo niewielką kwotę, która sta-nowi około 20% naszych rocznych na-kładów. Resztę środków zdobywamypoprzez współpracę z podmiotami go-spodarczymi i wdrażanie nowych roz-wiązań w przemyśle. Patrząc na to zpozycji instytutu, zyskujemy możliwośćrozwoju naukowego pracowników, szer-szy dostęp do procesu dydaktycznego,możliwość zdobywania nowych rynków,a także korzyści mniej wymierne wśrodkach, takie jak wzajemne doświad-czenie. W przyszłości konsorcjum win-no przynieść także konkretne wymiernekorzyści finansowe pochodzące np. zcentrum transferu technologii, któremusi z czasem zacząć żyć własnymżyciem, czyli stać się jednostką samofi-nansującą. Nie bez znaczenia jest takżez pozoru odległy efekt w postaci posze-Ciąg dalszy na stronie 13
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Z prac SenatuProgram obrad pierwszego w kadencji 2002 – 2005 posie-dzenia Senatu Politechniki Opolskiej odbyło się 25 września2002 r. pod przewodnictwem prorektora ds. nauki prof. Je-rzego Skubisa według zaproponowanego porządku, przyję-cie którego poprzedziło powitanie i przedstawienie członkówsenatu nowej kadencji. Porządek obrad posiedzenia:1. Sprawy organizacyjne:·podanie terminów posiedzeń Senatu PO w roku akademic-kim 2002/2003,·przypomnienie terminu inauguracji roku akademickiego2002/2003 (2 października br., godz. 10.00)·wyrażenie przez Senat opinii w sprawie powołania na kie-rowników katedr i zakładów na Wydziale Zarządzania i In-żynierii Produkcji.·ustanowienie komisji senackich na kadencję 2002-2005:2. Sprawy osobowe:·wręczenie powołań na stanowisko profesora nadzwyczaj-nego w Politechnice Opolskiej na czas nieokreślony i naczas określony,· podziękowania za współpracę dla kierownika SJO mgr.Bogusława Kubiaka,·opinia w sprawie powołania na stanowisko profesora nad-zwyczajnego w Politechnice Opolskiej na czas określony,·powołanie przewodniczących komisji senackich.3. Sprawy dydaktyczne:·wyniki naboru na I rok studiów w r. a. 2002/2003,·zmiany w planach studiów na WWFiF, WM, WEiA,·wytypowanie kandydata do stypendium im. prof. O.Matei,·ustalenie terminów opiniowania przez Senat PO zmianw planach studiów na wszystkich kierunkach studióww PO.4. Sprawy naukowe:·Informacja o przyznaniu indywidualnej nagrody MENiSw 2002 r. prof. Wojciechowi Skowrońskiemu,·informacja nt. Centrum Doskonałości (CESTI) realizowa-nego przez PO w ramach 5. Programu Ramowego UE,·informacja o stanie finansowania prac statutowych i wła-snych,·Informacja o przystąpieniu PO do Polskiej Izby Rehabili-tacji i Profilaktyki Zdrowotnej,·informacja o nagrodach JM Rektora dla nauczycieli aka-demickich w roku bieżącym,·wyrażenie zgody na zawarcie przez rektora umowyo współpracy pomiędzy Politechniką Opolską a Narodo-wym Uniwersytetem Technicznym w Odessie (Ukraina).5. Stan inwestycji i remontów Uczelni.·wyrażenie zgody na zakup przez PO od Spółdzielni Mle-czarskiej PRIMA 33,65 m2 powierzchni użytkowej i 20m2 powierzchni działki.6. Komunikaty, zapytania i wolne wnioski.Zgodnie z przyjętym programem posiedzenia:Ad 1.Senat Politechniki Opolskiej, zgodnie z § 46 pkt. 3 StatutuPO, pozytywnie zaopiniował powołanie przez rektora, z dniem1 października 2002, na Wydziale Zarządzania i InżynieriiProdukcji na stanowisko kierownika:1. Katedry Ergonomii i Socjologii Zarządzania – prof. dr.

hab. Roberta Rauzińskiego2. Katedry Inżynierii Produkcji– prof. dr. hab. inż. Ryszar-da Knosalę3. Katedry Nauk o Zarządzaniu– dr. hab. Ludwika Habu-dę, prof. PO4. Katedry Prawa i Administra-cji – dr. hab. Mariana Cie-paja, prof. PO5.Katedry Polityki Regionalnej– prof. dr. hab. Krystiana HeffneraSenat PO ustanowił w kadencji 2002-2005 następującekomisje senackie:-Komisja Statutowa-Komisja ds. Budżetu i Finansów-Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich-Komisja Dyscyplinarna ds. Studenckich-Komisja ds. Nauki i Kadry Naukowej-Komisja ds. Rozwoju Informatycznej InfrastrukturyUczelni-Rada Biblioteczna-Komitet Redakcyjny Wydawnictw-Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów.Ad 2.Rektor wręczył powołania na stanowisko profesora nad-zwyczajnego w PO na czas nieokreślony następującym pra-cownikom naukowym:-dr hab. inż. Mirosław Dytczak, prof. PO-dr hab. inż. Kazimierz Sporek, prof. POoraz powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnegow PO na czas określony następującym pracownikom nauko-wym:-dr hab. inż. Tadeusz Łagoda-dr hab. Wanda Musialik-prof. dr hab. Sergiej Niańkowski-dr hab. n. med. Krzysztof Wroniecki-dr hab. n. med. Tadeusz Mielecki-dr hab. n. med. Wiesław Kurlej.Na ręce mgr Krystyny Lewickiej rektor przekazał nie-obecnemu mgr. Bogusławowi Kubiakowi list z podziękowa-niami za dotychczasową współpracę w Senacie PO i kierowa-nie Studium Języków Obcych.Senat Politechniki Opolskiej pozytywnie zaopiniował wnio-sek dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapiio mianowanie z dniem 1 października 2002 r. na stanowiskoprofesora nadzwyczajnego w Politechnice Opolskiej na czasokreślony – tj. 5 lat. prof. dr. hab. Františka Vaverkę orazdr. hab. inż. Igora Zubrzyckiego.Senat Politechniki Opolskiej pozytywnie zaopiniował wnio-sek dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki o mia-nowanie z dniem 1 października 2002 r. na stanowisko profe-sora nadzwyczajnego w Politechnice Opolskiej na czas okre-ślony – 5 lat dr. hab. inż. Ihora Buchmę.Senat Politechniki Opolskiej, zgodnie z § 36 Statutu PO,powołał przewodniczących komisji senackich w kadencji2002–2005:1. prof. Tadeusz Górecki – Komisja Statutowa
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Z prac Senatu2. prof. Ryszard Rojek – Komisja ds. Budżetu i Finansów3.prof. Grzegorz Gasiak – Komisja ds. Dydaktycznychi Studenckich4.prof. Zdzisław Kabza – Komisja Dyscyplinarna ds. Stu-denckich5.prof. Stefan Szymura – Komisja ds. Nauki i Kadry Na-ukowej6.prof. Bolesław Dobrowolski – Komisja ds. Rozwoju In-formatycznej Infrastruktury Uczelni7.prof. Ewald Macha – Rada Biblioteczna8.prof. Stanisław Król – Komitet Redakcyjny Wydawnictw9.prof. Stanisław Zagórny – Odwoławcza Komisja Dyscy-plinarna ds. Studentów.Senat Politechniki Opolskiej, zgodnie z § 60 pkt. 3 StatutuPO wyraził zgodę na przedłużenie zatrudnienia na stanowi-sku adiunkta dr. inż. Sławomirowi Plucie (WEiA), z dniem1 października 2002 r. poza okres dziewięciu lat, ale nie dłu-żej niż trzydzieści pięć lat.Ad 3.Prorektor ds. studenckich, prof. Stanisław Witczakprzedstawił i omówił wyniki tegorocznego naboru na studiadzienne i zaoczne w Politechnice Opolskiej.Senat Politechniki Opolskiej, na wniosek Rady WydziałuMechanicznego pozytywnie zaopiniował zmiany w planachstudiów na kierunku mechanika i budowa maszyn, studiadzienne magisterskie oraz na wniosek Rady Wydziału Wy-chowania Fizycznego i Fizjoterapii zmiany w planach studiówwychowanie fizyczne, studia dzienne magisterskie oraz kieru-nek wychowanie fizyczne, studia zaoczne magisterskie, kieru-nek wychowanie fizyczne, dwuletnie uzupełniające studia za-oczne magisterskie: kierunek fizjoterapia, studia dzienne li-cencjackie.Na wniosek Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki,pozytywnie zaopiniował plany studiów na kierunku informa-tyka, studia zaoczne inżynierskie dla nowej specjalności: in-formatyka w technice i zarządzaniu oraz wyraził zgodę na ichuruchomienie od r. a. 2002/2003.Senat ustalił, że w roku akademickim 2002/2003 zmianyw planach studiów będą opiniowane na grudniowym (doty-czy semestru letniego) i majowym (dotyczy semestru zimo-wego) posiedzeniu Senatu PO.Senat PO wytypował w roku akademickim 2002/2003 Aga-tę Gorysz – studentkę V roku studiów na kierunku studiówzarządzanie i marketing, z Wydziału Zarządzania i InżynieriiProdukcji do stypendium im. prof. Oswalda Matei, ufundowa-nego przez Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej.Ad 4.·Prowadzący obrady prorektor prof. Jerzy Skubis poinfor-mował o przyznaniu indywidualnej nagrody ministra prof.Wojciechowi Skowrońskiemu (WB) i złożył z tej okazjigratulacje.·Prof. Ewald Macha z Wydziału Mechanicznego przed-stawił zebranym informację na temat Centrum Doskona-łości (CESTI) realizowanego przez Politechnikę Opolskąw ramach 5. Programu Ramowego UE.Prorektor ds. nauki przedstawił informację o stanie finan-sowania prac statutowych i własnych Uczelni oraz informację

o nagrodach JM Rektora dla nauczycieli akademickich w ro-ku bieżącym.Prof. Ryszard Rojek w zastępstwie nieobecnego dziekanaWEiA, prof. Józefa Kędzi przedstawił warunki współpracy,a Senat Politechniki Opolskiej wyraził zgodę na zawarcieprzez rektora umowy o współpracy pomiędzy PolitechnikąOpolską a Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Ode-ssie (Ukraina).Dr Jan Szczegielniak z WWFiF przedstawił zamiar przy-stąpienia uczelni do Polskiej Izby Rehabilitacji i ProfilaktykiZdrowotnej i omówił wynikające z tego problemy, a Senatwyraził zgodę na przystąpienie Politechniki Opolskiej do Pol-skiej Izby Rehabilitacji i Profilaktyki Zdrowotnej.Ad 5.Dyrektor administracyjny Leon Prucnal omówił stan in-westycji i remontów obiektów uczelni. Przedstawił także pro-jekt zakupu dodatkowych pomieszczeń, w wyniku czego Se-nat Politechniki Opolskiej, zgodnie z § 35 Statutu PO wyra-ził zgodę na zakup przez Politechnikę Opolską od Spółdziel-ni Mleczarskiej PRIMA 33,65 m2 powierzchni użytkowej i 20m2 powierzchni działki przylegających do budynku WydziałuZarządzania i Inżynierii Produkcji w Opolu, przy ul. Waryń-skiego 4. Koszty związane w tym zakupem pokryte zostanąprzez Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji.mgr Urszula MAZUR, sekretarz rektoraTerminy posiedzeń Senatu Politechniki Opolskiejw roku akademickim 2002/200325 września 2002 r20 listopada 2002 r.18 grudnia 2002 r.22 stycznia 2003 r.19 marca 2003 r.21 maja 2003 r.25 czerwca 2003 r24 września 2003 r.
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Z kalendarza  rektorówZZZZZKALENDKALENDKALENDKALENDKALENDARZAARZAARZAARZAARZAREKTREKTREKTREKTREKTORORORORORÓÓÓÓÓWWWWW5 lipca 2002 r. prorektor ds. nauki,prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis przeby-wał w KBN w Warszawie, gdzie oma-wiał sprawy naukowe i inwestycyjne Po-litechniki Opolskiej.W poniedziałek 8 lipca br. prof. J.Skubis i dyrektor administracyjny mgr L.Prucnal złożyli wizytę prezydentowi mia-sta Opola – Piotrowi Synowcowi. Spo-tkanie było poświęcone omówieniu inwe-stycyjnych projektów politechniki.Od 17 do 15 sierpnia br. trwaływ Opolu Europejskie Spotkania Mło-dych Filatelistów. W programie przewi-dziano m.in. spotkanie z władzami Po-litechniki Opolskiej, a 13 sierpnia2002 r. w Sali Senatu prorektor J. Sku-bis przyjął młodych filatelistów przyby-łych z kilku krajów Europy (Austria,Czechy, Finlandia, Niemcy, Polska, Ro-sja, Słowacja, Węgry).Prorektor J. Skubis reprezentował Po-litechnikę Opolską na dwóch kolejnychposiedzeniach Kolegium RektorówUczelni Wrocławia i Opola (w dniach:27 sierpnia i 24 września 2002 r.) Kole-gium dokonało wyboru przewodniczą-cego, którym został rektor PolitechnikiWrocławskiej prof. zw. dr hab. inż. Ta-deusz Luty.3 września 2002 r. rektor, prof. PiotrWach przewodniczył posiedzeniu Kole-gium Rektorskiego.Dwa dni później, 5 września, na za-proszenie prezesa Elektrowni Opolemgr. inż. Henryka Szendery uczestni-czył w obchodach Dnia Elektryka. Uro-czystość odbyła się w Filharmonii Opol-skiej.6 września 2002 w sali Senatu POpodpisano umowę pomiędzy PO a Insty-tutem Mineralnych Materiałów Budow-lanych w Opolu powołującą OpolskieKonsorcjum Wdrożenia NowoczesnychTechnologii; PO reprezentowali: rektorPiotr Wach i prorektor ds. nauki J. Sku-bis, a IMMB: dyrektor; doc. JerzyDuda i mgr Andrzej Rybarczyk. Bez-

pośrednio po podpisaniu umowy odbyłosię pierwsze posiedzenie Rady Konsor-cjum, które m.in. dokonało wyboru:prof. P. Wacha na przewodniczącego,doc. J. Dudę na wiceprzewodniczącego.Koordynatorem został mgr A. Rybar-czyk.9 września 2002 r. prorektor J. Sku-bis przebywał w AWF w Katowicach,gdzie omawiał sprawy dotyczące współ-pracy naukowo-dydaktycznej pomiędzyuczelniami.Nazajutrz, 10 września Jerzy Skubisbył gościem studia Miejskiej TelewizjiOpole, a powodem wizyty były pierw-sze urodziny MTO.12 września 2002 r. obradowała ko-misja ds. nagród dla nauczycieli akade-mickich w 2002 r. Komisja zakwalifiko-wała 31 wniosków do nagrody indywi-dualnej i 2 wnioski do nagrody zespo-łowej JM Rektora.18 września 2002 r. w MinisterstwieEdukacji Narodowej i Sportu odbyło sięspotkanie z kierownictwem resortu po-święcone aktualnym problemom szkol-nictwa wyższego. Naszą uczelnię na tymspotkaniu reprezentował prorektor J.Skubis.23 września 2002 rektor P. Wach, dy-rektor administracyjny Leon Prucnali kwestor mgr Barbara Hetmańskapodpisali umowę w sprawie przejęciabudynku przy ul. Luboszyckiej 9. Nowopozyskany obiekt wykorzystany będziedo celów dydaktycznych24 września 2002 r. na zaproszenierektora Politechniki Lwowskiej z ofi-cjalną wizytą we Lwowie przebywalirektor P. Wach i dziekan Wydziału Elek-trotechniki i Automatyki prof. J. Kę-dzia, aby podpisać umowę o wzajemnejwspółpracy z lwowską uczelnią. Rekto-rowi i dziekanowi towarzyszyła oficjal-na delegacja Elektrowni Opole. Gościezwiedzili Lwów i Ukrainę.Prorektor J. Skubis 26 września spo-tkał się z dyrektorem Zespołu Szkół

Ekonomicznych w Opolu panią mgr Bi-lik, aby omówić możliwości współpra-cy. Ustalono, że podpisana zostanie od-powiednia umowa o współpracy w za-kresie dydaktyki między PolitechnikąOpolską a Zespołem Szkół Ekonomicz-nych w Opolu.30 września 2002 w sali Senatu POdoszło do spotkania pomiędzy rektorema prezydentem miasta Opola P. Synow-cem. Jego tematem było omówieniemożliwości i zakres pomocy władz mia-sta w pozyskaniu nowych obiektów dlaUczelni.Tego samego dnia w kościele akade-mickim św. Jadwigi rektorzy P. Wach.J. Skubis, Stanisław Witczak i Zyg-munt Kasperski uczestniczyli we mszyśw. koncelebrowanej odprawionej w in-tencji studentów i pracowników opol-skich uczelni inaugurującej nowy rokakademicki. Koncelebrze przewodził ks.abp prof. dr hab. Alfons Nossol.Prorektor ds. studenckich prof. Sta-nisław Witczak, reprezentując władzerektorskie i środowisko akademickie Po-litechniki Opolskiej wziął udział 30września br. w inauguracji roku akade-mickiego w Wyższej Szkole OficerskiejWojsk Lądowych we Wrocławiu.1 października br. rektor P. Wach,wraz z prorektorem ds. studenckich S.Witczakiem uczestniczył w uroczystejinauguracji roku akademickiego na Uni-wersytecie Opolskim. Tego samego dniaprorektor J. Skubis był gościem RadiaPlus w audycji na żywo poświęconejsprawom uczelni.2 października 2002 JMR dokonałuroczystej inauguracji roku akademic-kiego 2002/2003 w Politechnice Opol-skiej. Dzień później oficjalnie przyjąłrektora Fachhochschule fűr TechnikStuttgart prof. Martina Stohrera orazdelegację z Państwowego Sewastopol-skiego Uniwersytetu Technicznegow osobach: prorektora ds. nauki – prof.



WIADOMOŒCI UCZELNIANE2(107)paŸdziernik 200213

Z kalendarza rektorówAleksandra Grigoriyevicha Lukyanchu-ka i prof. Elenę Borisovną Bashuk.3 października br. prorektor  S. Wit-czak wziął udział u uroczystości inau-guracji nowego roku akademickiegow Politechnice Wrocławskiej, a 4 paź-dziernika br. rektor uczestniczył w uro-czystej inauguracji roku akademickiegow Politechnice Śląskiej w Gliwicach.W tym samym dniu rektor P. Wachprzyjął delegację hiszpańskich eksper-tów z Autonomicznego Regionu Galicji,którzy wspólnie z województwem opol-skim realizują Projekt Twinningowy do-tyczący współpracy między Galicjąa województwem opolskim w ramachtzw. umowy bliźniaczej. W skład dele-gacji weszli prof. J. Andrés Faina Me-din z Uniwersytetu w La Corun, prowa-dzący projekt bliźniaczy i doradca Igna-cio Garcia Deloshiertos.4 października 2002 prorektorzy Je-rzy Skubis i. Stanisław Witczak uczest-
niczyli w inauguracji roku akademickie-go w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-dowej w Nysie.7 października prof. S. Witczak byłgościem na kolejnej inauguracji nowegoroku, tym razem w Wyższej Szkole Za-rządzania i Administracji w Opolu.10 października br. prorektor S. Wit-czak wziął udział w uroczystości rozda-nia nagród Marszałka WojewództwaOpolskiego. Wśród nagrodzonych niezabrakło przedstawicieli PolitechnikiOpolskiej. Nagrodę za szczególne osią-gnięcia w dziedzinie upowszechnianiai rozwoju edukacji otrzymał prof. Grze-gorz Gasiak, a zaszczytu miana „Pry-musa Opolszczyzny” dostąpili: absol-went Wydziału Budownictwa MarekMiklis oraz studenci Wydziału Elektro-techniki i Automatyki Grzegorz Mier-nik i Piotr Minartowicz.Wręczenie nagród, odbywające sięw ramach obchodów Regionalnego
Święta Edukacji, miało miejsce w Te-atrze im. J. Kochanowskiego w Opolu.Następnego dnia prorektor uczestni-czył w obchodach Dnia Edukacji Naro-dowej. Goście zgromadzili się w sali im.K. Musioła opolskiego ratusza, a gospo-darzem był prezydent miasta Opola.15 października br. prof. S. Witczakuczestniczył w Kolegium ProrektorówWyższych Uczelni Wrocławia. Głów-nym tematem obrad gremium stały sięsprawy studenckie, w tym podsumowa-nie rekrutacji, promocja najlepszych stu-dentów i absolwentów oraz działalnośćkół naukowych.Podobnej tematyce poświęcona zosta-ła konferencja prorektorów do spraw stu-denckich zorganizowana przez Politech-nikę Wrocławską w Książu w dniach 17–19 października br. Uczestnikami Konfe-rencji byli prorektorzy ds. studenckichobecnej oraz poprzedniej kadencji.Ec. Um. Ep.rzenia oferty uczelni o kształcenie usta-wiczne. Dla nikogo nie jest bowiem ta-jemnicą, że właśnie kończy się okreswyżu demograficznego i wkrótcezmniejszy się populacja potencjalnychstudentów. Stworzenie w ramach powo-łanego konsorcjum centrum kształceniaustawicznego jest dobrym pomysłem ikorzystnym rozwiązaniem  na przy-szłość.Powstanie konsorcjum to także efekt wpostaci przebudowy sposobu myślenia wnaszych środowiskach i pokazania, żemożna łącząc siły i umiejętności  rozwią-zywać ważne problemy  społeczne.– Zakres działalności PO jego po-tencjał  jest znany w środowisku, pro-szę przybliżyć IMMB, jego potencjał,działalność itp.– Instytut Mineralnych MateriałówBudowlanych istnieje już prawie 50 lat ima na swoim koncie znaczący dorobeknaukowy. Centrala instytutu mieści sięw Opolu, tu siedzibę ma także  dyrek-cja.  W Krakowie natomiast funkcjonu-je oddział instytutu. W Opolu, łącznie zzakładem doświadczalnym zatrudnio-nych jest blisko 80 osób. Są tu repre-zentowane trzy zasadnicze kierunki dzia-łalności: szeroko rozumiana technika

cieplna, inżynieria ochrony środowiskai inżynieria materiałowa. W Krakowienatomiast prowadzone są badania ściślezwiązane z wiążącymi materiałami bu-dowlanymi, a więc technologie produk-cji cementu, wapna, gipsu i innych ma-teriałów tego typu, a także z obszarunormalizacji. Zatrudnienie w oddzialekrakowskim jest na podobnym poziomiejak w Opolu. Przed okresem przekształ-ceń własnościowych instytut był znacz-nie większy, gdyż pracował na potrzebycałego krajowego przemysłu cementowe-go i wapienniczego.  Dziś pomimo ogra-niczenia zatrudnienia  potencjał kadro-wy w instytucie jest nadal duży, a liczbaosób z tytułami profesora i doktora gwa-rantuje wysoki poziom badań. W obec-nej dobie w przemyśle cementowym iwapienniczym wytworzyła się sytuacjawymuszająca konkurencyjność. Abywygrać przetarg  i zdobyć zlecenie, mu-simy konkurować nie tylko z jednostka-mi krajowymi, a także z instytucjamizaplecza naukowo-badawczego firm za-granicznych, które mają udziały w  pol-skich cementowniach. W wielu przy-padkach udaje nam się  wygrać, coświadczy o dobrym   poziomie myślitechnicznej. Jest to jednak zawsze trud-ny proces, do którego musimy być do-brze przygotowani, a i tak nie zawsze

odnosimy sukces. Takie są prawa ryn-ku, na którym funkcjonujemy. Mimo tow kilku cementowniach z powodzeniempracują nasze nowoczesne rozwiązaniaoszczędzające surowce i energię. Dys-ponujemy dobrze wyposażonymi labo-ratoriami akredytowanymi legitymujący-mi się stosownym certyfikatem,  w któ-rych przeprowadza się badania materia-łów i wystawia atesty. Na  ukończeniujest certyfikacja laboratorium z zakresuochrony środowiska. Dobrze wyposażo-ne jest laboratorium chromatografii ispektrofotometrii, w którym potrafimydokonać oznaczeń najbardziej skompli-kowanych związków chemicznych emi-towanych do atmosfery, wprowadzanychdo wód czy gleby, a także zawartych wproduktach. Ogromnym wysiłkiem fi-nansowym ciągle unowocześniamy labo-ratoria, starając się dostosować je dowymogów współczesnych wyzwań, pra-wa unijnego,  konkurencyjności i wy-mogów regionalnych związanych z wej-ściem naszego kraju do UE. Naszą am-bicją jest, aby stać się regionalnym in-stytutem technologicznym wykorzystu-jącym potencjał naukowy między inny-mi dla rozwoju województwa opolskie-go. Utworzone konsorcjum zwiększa tęszansę.– Dziękuję za rozmowę.

Ciąg dalszy ze strony 9
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Sprawy naukiCoraz częściej w środowisku akademickim pojawia sięzwrot „jakość kształcenia”. Dlatego też, postaram się przy-bliżyć znaczenie tych słów w odniesieniu do wyższych uczel-ni technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Politechni-ki Opolskiej.W pierwszej części przedstawię pojęcie akredytacji uczel-ni, opartej na wytycznych Komisji Akredytacyjnej UczelniTechnicznych, a także działalność tej komisji. W następnychczęściach zostaną podane standardy akredytacyjne dla po-szczególnych kierunków studiów prowadzonych na Politech-nice Opolskiej.Dyskusję nad oceną jakości kształcenia na wyższych uczel-niach technicznych i nad celowością wprowadzenia akredyta-cji, zaczęto na Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia Pol-skich Uczelni Technicznych, która odbyła się w dniach 19–20 kwietnia 1999 r., w Politechnice Gdańskiej. Podczas tejkonferencji, dr Ewa Chmielecka przedstawiła akredytacje jakoproces, w którym określa się, czy dany program edukacyjny(uczelnia) spełnia ustanowione przez agendę akredytacyjnąkryteria jakości, które gwarantują poziom kształcenia uznanyza minimalny (czasami bardzo wysoki) poziom satysfakcjo-nujący. Uważam, że przytoczona „definicja” jest trafnymwyjaśnieniem pojęcia akredytacji, ale nie można zapominać,że minimalny poziom satysfakcjonujący, w tym znaczeniu, jestnajwyższą jakością kształcenia.Podczas kolejnych rozmów prorektorzy stwierdzili, że nietylko możliwość akredytacji, ale sama znajomość standardówakredytacyjnych i świadomość, że inne jednostki podejmątrud akredytacji, wpłynie na proces podnoszenia jakościkształcenia. W tym czasie istniała już Uniwersytecka Komi-sja Akredytacyjna (UKA), której dokumenty i działalnośćposłużyły jako wzór i pomogły przyśpieszyć proces powoła-nia takiej komisji dla uczelni technicznych i opracowanie nie-zbędnej dokumentacji.Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT)została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczel-ni Technicznych 17 lutego 2001 roku w Opolu, jako agendaakredytacyjna, do dokonywania akredytacji kierunków wy-ższych uczelni technicznych. Celem działalności KAUT jest:-podnoszenie jakości kształcenia,-tworzenie jasnych i jednoznacznych procedur oceny wa-runków i metod kształcenia oraz programów studiówuwzględniających systemy stosowane w innych krajach,szczególnie w krajach Unii Europejskiej,-tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynaro-dową wymianę studentów,-promowanie kierunków studiów spełniających wysokiestandardy jakościowe.Cel działalności KAUT, zawarty w tekście Porozumienia,został podpisany przez 24 rektorów, sygnatariuszy porozu-mienia wyrażających wolę przystąpienia do procesu akredy-tacji.Pierwszą Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznychpowołano na okres od 15 marca 2001 r. do 14 marca 2003 r.Jako przedstawiciel Konferencji Rektorów w KAUT, zostałwybrany prof. dr hab. inż. Piotr Wach, rektor Politechniki

Opolskiej, a funkcję przewodniczącej KAUT powierzono drhab. inż. Alicji Konczakowskiej, prof nadzw. PG, prorektords. kształcenia Politechniki Gdańskiej. Na siedzibę KAUTwybrano Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.W dniach 2–3 kwietnia 2001r. w AGH odbyło się I PlenarnePosiedzenie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, pod-czas którego wybrano zastępców przewodniczącej i sekretarza.Obecnie skład Komisji przedstawia się następująco:-przewodnicząca: dr hab. inż. Alicja Konczakowska prof.nadzw. PG (Politechnika Gdańska)-zastępcy przewodniczącego: prof. nadzw. dr hab. Miro-sław Mojski (Politechnika Warszawska), dr hab. inż. Je-rzy Świątek prof. nadzw. PWr (Politechnika Wrocławska),przedstawiciel KRPUT prof. dr hab. inż. Piotr Wach-członkowie:•prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, AkademiaGórniczo-Hutnicza w Krakowie•dr hab. inż. Franciszek Siemieniako, prof. nadzw. PB– Politechnika Białostocka•dr hab. inż. Andrzej Rusek, prof. nadzw. PCz – Poli-technika Częstochowska•dr hab. inż. prof. PL Józef Kuczmaszewski, Politech-nika Lubelska•dr hab. inż. Edward Jezierski, prof. nadzw. PŁ – Poli-technika Łódzka•prof. dr hab. inż. Antoni Iskra, Politechnika Poznań-ska•dr hab. inż. Jerzy Potencki, prof. PRz – PolitechnikaRzeszowska•dr hab. inż. Andrzej Brykalski, prof. nadzw. PS – Po-litechnika Szczecińska•prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, Politechnika Ślą-ska•dr inż. Barbara Goszczyńska, Politechnika Święto-krzyska•dr hab. inż. Józef Falkowski, prof. nadzw. PK – Poli-technika Koszalińska•prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski, Politechnika Kra-kowska•dr hab. inż. Grzegorz Gasiak, prof. PO – PolitechnikaOpolska•dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, prof. nadzw. PR – Po-litechnika Radomska•prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz, Politech-nika Zielonogórska•dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. nadzw. WSM – Wy-ższa Szkoła Morska w Gdyni•dr inż. Przemysław Rajewski, Wyższa Szkoła Morskaw Szczecinie•dr hab. inż. Paweł Nowaczyk, prof. nadzw. ATR – Aka-demia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy•płk dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, Wojskowa Akade-mia Techniczna w Warszawie•kmdr dr hab. inż. Andrzej Felski, Akademia Marynar-ki Wojennej w Gdyni•prof. dr hab. Józef Górniewicz, Uniwersytet Warmiń-sko-Mazurski w Olsztynie
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Sprawy nauki-sekretarz (Akademia Górniczo-Hutnicza): mgr inż. Jaro-sław Bułka.Na drugim posiedzeniu KAUT, 14 maja 2001r., które od-było się w Politechnice Warszawskiej przyjęto teksty doku-mentów akredytacyjnych, wybrano logo KAUT oraz przedys-kutowano sprawy finansowe.Działalność KAUT obejmuje wszystkie uczelnie technicz-ne w Polsce, ale do porozumienia mogą przystąpić równieżinne szkoły wyższe, jako sygnatariusze lub zgłosić kieru-nek(ki) do akredytacji.Procedurę akredytacyjną dla określonego kierunku stu-diów, Komisja wszczyna po otrzymaniu wniosków o akredy-tację, od co najmniej pięciu jednostek edukacyjnych.Postępowanie akredytacyjne jest odpłatne i na dzień dzi-siejszy wysokość opłaty akredytacyjnej dla kierunku wynosi:dla sygnatariuszy Porozumienia 10.000 zł, dla pozostałychuczelni 15.000 zł.Ramowe standardy akredytacjikierunków studiówZałożenia ogólne opracowane przezKomisję Akredytacyjną Uczelni TechnicznychGrupy Ekspertów powinny przy ocenie jakości kształceniauwzględniać wskaźniki ilościowe i jakościowe związane z na-stępującymi grupami zagadnień:I. Misja uczelniDane dotyczące organizacji uczelni, liczebność kadry i licz-by studentów.Dane dotyczące organizacji jednostki, liczebność kadryi liczby studentów.Dane dotyczące kierunkuII. Kwalifikacja i liczebność kadry-liczebność kadry, z podziałem na poszczególne grupy pra-cownicze,-udział profesorów i doktorów habilitowanych w realizacjiprogramu zajęć,-wskaźnik liczby studentów do sumy liczby profesorów,doktorów habilitowanych i doktorów prowadzących zaję-cia na akredytowanym kierunku, mianowanych oraz za-trudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy,-wskaźnik liczby studentów do liczby wszystkich nauczy-cieli akademickich prowadzących zajęcia na akredytowa-nym kierunku,-obsada zajęć dydaktycznych zgodnie z kwalifikacjami.III. Organizacja procesu dydaktycznego-struktura kształcenia-rodzaje studiów-minima programowe-plany i programy studiów-regulaminy studiów-organizacja roku akademickiego-zgodność prowadzonych zajęć ze specjalnością naukowąi dorobkiem badawczym prowadzących zajęcia nauczycie-li akademickich-powiązania programów nauczania ze współczesnymi osią-gnięciami naukowymi-realizacja praktyk studenckich

-stosowane metody nauczania-system punktowy.IV. Studenci-zasady rekrutacji-liczba: studentów, uczestników studiów doktoranckich,studiów podyplomowych-warunki studiowania (w tym socjalne)-działalność studencka- indywidualizacja toku studiów- sylwetka absolwenta.V. Infrastruktura dydaktyczna-baza lokalowa i dydaktyczna-techniczne wspomaganie dydaktyki-wyposażenie laboratoriów-wyposażenie pracowni komputerowych, dostęp do Internetu-charakterystyka zasobów bibliotecznych.VI. Obsługa administracyjna studiów-funkcjonowanie dziekanatu-dostępność informacji dydaktycznych dla studentów i na-uczycieli akademickich.VII. System zapewnienia jakości kształcenia-procedury oceny jakości kształcenia-procedury oceny okresowej nauczycieli akademickich-system podwyższania kwalifikacji pracowników.VIII. Współpraca krajowa i międzynarodowa-wymiana studencka z innymi ośrodkami akademickimi-kontakty z pracodawcami i absolwentami-wymiana pracowników z innymi ośrodkami akademickimi.IX. Charakterystyka badań naukowychObieg dokumentów procedury akredytacyjnej, opra-cowany przez KAUT1. Wniosek do przewodniczącego KAUT o wszczęcie pro-cedury akredytacyjnej składany przez jednostkę ubiegającą sięo akredytację kierunku, podpisany przez kierownika jednostkiubiegającej się o akredytację i rektora uczelni. Listę kandyda-tów do Grupy Ekspertów (GE) i Zespołów Oceniających (ZO),która powinna składać się z dwóch nauczycieli akademickichzatrudnionych w uczelni wnioskującej, trzech nauczycieli aka-demickich spoza tej uczelni oraz dwóch przedstawicieli praco-dawców. Informacje o kandydatach i ich zgodę.2. Przewodniczący KAUT zwołuje obrady plenarne, jeślijest co najmniej 5 zgłoszeń o wszczęcie procedury akredyta-cyjnej określonego kierunku.Na posiedzeniu plenarnym Komisja powołuje Grupę Eks-pertów, od 5 do 7 osób, w tym Przewodniczącego Grupy orazZespoły Oceniające w składzie trzech osób, w tym przewod-niczącego. W pracach ZO uczestniczy sekretarz wyznaczonyprzez Komisję. Wskazane jest, żeby w ZO w czasie wizytyw uczelni była również 1 osoba z GE.3. Przewodniczący wysyła prośbę do poszczególnych jed-nostek uczelni o przygotowanie Raportu Samooceny i okre-śla termin przesłania go do komisji (maks. 1 miesiąc).4. Grupa Ekspertów opracowuje standardy dla danego kie-runku studiów (2 miesiące maks.) – zgodnie z założeniami ogól-nymi Ramowych standardów akredytacji kierunków studiów.5. Prezydium sprawdza dokumentację z uczelni (RaportSamooceny) i w przypadku uchybień wyznacza termin ichusunięcia (1 miesiąc).
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Sprawy nauki6. Przewodniczący zwołuje posiedzenie plenarne w celuwszczęcia procedury akredytacyjnej:-Komisja zatwierdza standardy dla określonego kierunkuprzygotowanego przez GE.-Przekazuje Standardy oraz Raporty Samooceny poszcze-gólnych uczelni do określonych ZO.-Zatwierdza terminy wizyt ZO w poszczególnych uczel-niach.7. Wizyty ZO w uczelniach (opisane poniżej).8. ZO przekazują Raporty do Komisji – maksymalnie 6miesięcy od momentu powołania ZO.9. Przekazanie Raportu ZO do uczelni – 1 miesiąc na uwagi.10. Przewodnicząca KAUT zwołuje posiedzenie plenarne.Komisja podejmuje decyzję o:-udzieleniu akredytacji, w formie certyfikatu, na 2 lata albona 5 lat,-odroczeniu akredytacji do czasu spełnienia określonychwarunków albo-odmowie akredytacji.11. Informacja do uczelni, do KRPUT.12. Uczelnia może odwołać się do KRPUT od decyzji(1 miesiąc).
Wzory dokumentów opisane w punktach od 1 do 12 sądostępne na stronie internetowej: www.kaut.uci.agh.edu.plJednym z elementów procesu akredytacji jest wizyta Zespo-łu Oceniającego, powołanego przez Komisję. W czasie wizytyZespół Oceniający musi odbyć nastepujące spotkania:-z rektorem uczelni (na początku i na końcu wizyty),-z kierownikiem jednostki ubiegającej się o akredytacje (napoczątku i na końcu wizyty),-z zespołem, który przygotował Raport Samooceny,-ze studentami z różnych rodzajów i lat studiów oraz spe-cjalności,-z pracownikami o możliwie szerokiej reprezentacji gruppracowników;dokonać wizytacji:-zajęć dydaktycznych, wykładów, ćwiczeń, laboratoriów,projektów, seminariów,-dziekanatu,-pomieszczeń dydaktycznych; sal wykładowych, ćwiczenio-wych, laboratoryjnych, seminaryjnych, bibliotecznych,-pomieszczeń socjalnych;Wspomnienie o dr. inż. Wiesławie GRZESZCZYKUZ wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu od nasna zawsze dr. inż. Wiesława GRZESZCZYKA. Zakład Inżynierii Systemów i Proce-sów Budowlanych poniósł niepowetowaną stratę. Zmarł w pełni sił twórczych nauko-wiec, dydaktyk, szanowany i lubiany wychowawca młodzieży.Z Wyższą Szkołą Inżynierską, a następnie Politechniką Opolską dr inż. WiesławGRZESZCZYK związał całą swoją 30-letnią karierę naukową i zawodową.Urodził się dnia 13.09.1950 r. w Prudniku.Od 1973 roku pracował w Zakładzie Budownictwa Instytutu Inżynierii LądowejWyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu na stanowisku asystenta.W 1982 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a od listopada 1982 r.pracował na stanowisku adiunkta.Do 30 września 2002 r. pracował w Katedrze Podstaw Projektowania Budowlane-go, a od 1 października 2002 r. w Zakładzie Inżynierii Systemów i Procesów Budowlanych.Specjalizował się w dziedzinie fizyki budowli i w tym zakresie prowadził badania naukowe oraz zajęcia dydaktycz-ne. Prowadził wykłady z fizyki budowli, budownictwa ogólnego, podstaw budownictwa z fizyką budowli. Prowadziłliczne prace dyplomowe wśród których znalazły się wyróżnione przez Ministra Budownictwa i Wojewodę Opolskiego.Jest autorem i współautorem publikacji i referatów prezentowanych w kraju i za granicą z zakresu wymiany ciepłaprzegród budowlanych i oszczędności energii w budownictwie. Realizował wiele prac naukowo-badawczych w WyższejSzkole Inżynierskiej, a następnie w Politechnice Opolskiej, jak również w Politechnice Wrocławskiej.Uczestniczył w międzyresortowych programach badawczych i w Centralnym Programie Badań Podstawowych. Do 1990 r.za działalność naukową oraz dydaktyczno-wychowawczą otrzymał 4 nagrody I stopnia JM Rektora Wyższej Szkoły Inży-nierskiej w Opolu. W 2001 r. za działalność naukową otrzymał nagrodę JM Rektora Politechniki Opolskiej.Uczestniczył w pracach ciał kolegialnych i komisjach Uczelni: Wydziałowej oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyj-nej, Komisji ds. Technicznych, był wieloletnim członkiem Rady Wydziału.Przez szereg lat był członkiem Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.Od 1973 r. był członkiem PZITB, od 1983 r. członkiem Komisji Nauki PZITB, a w obecnej kadencji członkiemZarządu Opolskiego Oddziału PZITB. Odznaczony został srebrną i złotą odznaką honorową PZITB.Wspólnie z żoną wychował syna.Dr inż. Wiesław GRZESZCZYK zmarł nagle dnia 18.10.2002 r.Odszedł od nas wspaniały Kolega i dobry człowiek. Łączymy się w głębokim żalu z Rodziną zmarłego Kolegii składamy jej wyrazy szczerego współczucia. Dziekan i Współpracownicy
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Sprawy naukiStypendia DAAD na rokakademicki 2003/2004Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym roku również otrzy-maliśmy ofertę stypendialną z Niemieckiej Centrali WymianyAkademickiej (DAAD). Jest ona skierowana do studentów, ab-solwentów i naukowców, którzy zdecydowani są na pobyt w jed-nej z niemieckich uczelni lub instytucie badawczym.Serdecznie zachęcamy do składania wniosków zgłoszeniowych,gdyż szanse na otrzymanie stypendium są znaczne. W poprzed-nich edycjach konkursu stypendium DAAD na pobyt badawczyw Niemczech otrzymała prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk z Wy-działu Budownictwa naszej uczelni oraz dr hab. inż. Tadeusz Łago-da, prof. PO i dr hab. inż. Roman Ulbrich, prof. PO z WydziałuMechanicznego. Poza tym kilku studentów politechniki uzyskałostypendium na jednomiesięczny kurs języka niemieckiego. A gru-pa studencka z Wydziału Mechanicznego wraz z dwoma opiekuna-mi naukowymi wyjechała do Niemiec w ramach podróży studenc-kich DAAD w listopadzie ubiegłego roku.Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków o stypen-dia dostępne są w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą PO,pok. 102 A oraz na stronach internetowych DAAD: http://www.daad.de.W tym roku termin składania wniosków zgłoszeniowych o sty-pendia w roku akademickim 2003/2004 upływa z dniem 15 li-stopada br. Poniżej oferta stypendialna.Stypendia na pobyty badawczedla naukowców i nauczycieli akademickichCelStypendia dla naukowców zatrudnionych w szkołach wyższychlub instytutach badawczych, umożliwiające przeprowadzenie pro-gramu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w insty-tucie naukowym.Czas trwania stypendiumW zależności od zaplanowanych badań: 1–3 miesiące w okre-sie od maja 2003 do stycznia 2004.Wysokość stypendium1.840 euro miesięcznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci,docenci), 1.990 euro miesięcznie (profesorowie zwyczajni i nad-zwyczajni).Warunki uzyskania stypendiumO stypendium mogą ubiegać się wybitni naukowcy wszystkichspecjalności ze stopniem naukowym co najmniej doktora, zatrud-nieni w Polsce w szkole wyższej lub w instytucie badawczym.Bardzo istotnym kryterium przy ocenie wniosku jest, obokdotychczasowych osiągnięć naukowych (np. ostatnich publika-cji), przekonywujący i jasno sprecyzowany program badawczy,uzgodniony w porozumieniu z przyjmującym instytutem. Downiosku powinno być dołączone zaproszenie od niemieckiegopartnera naukowego/ośrodka przyjmującego, zawierające opinięo planowanych przez kandydata badaniach.Stypendium na pobyt badawczy może być przyznane tylkoraz na trzy lata.Byli stypendyści Fundacji Humboldta proszeni są o ubiega-nie się o stypendium najpierw tejże Fundacji.

Stypendia na pobyty badawczedla doktorantów i młodych naukowcówCelStypendia umożliwiające młodym naukowcom przeprowadze-nie prac badawczych lub projektu naukowego na jednej z nie-mieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytu-tów badawczych. Stypendia te służą następującym celom:·realizacja prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni,połączonych z pracą doktorską w Polsce·realizacja prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni,połączonych z pracą doktorską w Niemczech·przeprowadzenie prac badawczych lub projektu studyjnego/naukowego (nie powiązane z uzyskaniem dyplomu).Czas trwania stypendiumCzas, na jaki zostanie przyznane stypendium jest ustalanyprzez komisję stypendialną. Może on wynosić – w zależności odplanowanych badań i czasu pracy wnioskodawcy – od jednego dodziesięciu miesięcy; w przypadku pisania pracy doktorskiejw Niemczech – trzy do czterech lat.Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiejw Niemczech będzie udzielone tylko w szczególnych przypad-kach, np. kiedy w kraju ojczystym nie ma porównywalnych moż-liwości przeprowadzenia badań lub jest to niemożliwe z przy-czyn merytorycznych.Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiejw Niemczech udzielane jest na okres 3 lat, w przypadku gdykonieczne jest uzyskanie uzupełniających kwalifikacji, okres tenmoże być przedłużony do 4 lat. Stypendium udzielane jest naj-pierw na okres jednego roku i przedłużane w zależności od osią-gniętych przez ten czas wyników.Wysokość stypendium795 euro miesięcznie dla absolwentów/975 euro dla absol-wentów z 2-letnim stażem naukowym/inne dodatkowe świadcze-nia (ryczałt na koszty podróży i ubezpieczenie zdrowotne).Przy pobytach dłuższych niż 6 miesięcy badania naukowe będądodatkowo dofinansowane; możliwe są również dopłaty na po-czet wynajmowanego mieszkania oraz dodatek rodzinny. Indy-widualnie będzie rozważana możliwość przydzielenia dodatko-wo do stypendium kursu językowego.Warunki uzyskania stypendiumO stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowaniabsolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium ukończąstudia z dyplomem lub uzyskają tytuł magistra, (w drodze wy-jątku doktorzy, którzy niedawno ukończyli studia doktoranckie).Doktoranci zamierzający pisać pracę doktorską w kraju oj-czystym (w Polsce) muszą posiadać zaświadczenie z polskiejuczelni o podjęciu studiów doktoranckich.Dołączone do wniosku stypendialnego zaświadczenie od nie-mieckiego promotora pracy doktorskiej o opiece naukowej orazopinia o zamierzonej pracy doktorskiej kandydata, jak równieżo możliwości realizowania przez kandydata pracy w danym in-stytucie.Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie indywidualnego pro-gramu badawczego lub zarys pracy doktorskiej, ustalone w po-rozumieniu z niemieckim promotorem (punkt ten jest najważ-niejszym kryterium wyboru).Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowa-nego przedsięwzięcia oraz kierunku badań. Brana pod uwagę
















































