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Wywiad z ... 

Mamy już duże doświadczenie w realizacji obiektów 
użyteczności publicznej, zwłaszcza dla szkół wyższych 

Obiekty dla wyższych uczelni mają swoją specyfikę, posiadają ruerzadko unikatowe laboratoria, 
specjalne hale wymagające stosowania rzadkich i oryginalnych rozwiązań technologicznych 

- Firma, której jest Pan preze
sem, kończy inwestycje o kluczo
wym dla Politechniki Opolskiej 
znaczeniu, jaki był to zakres prac, 
jaka wartość. Jak przedstawia się 
stan zaawansowania inwestycji 
w przededniu rozpoczęcia roku 
akademickiego? 

- Pierwsza z inwestycji to budo
wa hali sportowej na terenie kampu
su przy ul. Prószkowskiej o wartości 
13,5 mln złotych netto. Jest to in
westycja nowa, aczkolwiek wkom
ponowana została w istniejące już 
obiekty. Jako całość stanowi więc 
połączenie tradycyjnego w swoim 
wyrazie obiektu koszarowego z no
woczesnym obiektem sportowym. 
Realizacja całości odbywa się więc 
w dwóch kontraktach, z których 
jeden obejmuje budowę nowego 
obiekht, drugi - połączenie go z ist
niejącym budynkiem. 

Drugą inwestycją wykonywaną 

dla politechniki przez naszą firmę 
jest budowa zespołu sal łączących 
istniejące dorny studenta przy ul. 
Mikołajczyka, stąd i jego nazwa -
Łącznik, a jej wartość to 7,5 mln zło
tych netto. Łącznik określiłbym ra
czej jako zadanie remontowo-inwe
stycyjne, ponieważ budowa została 
rozpoczęta kilka lat wcześniej przez 
innego wykonawcę, a Budostal 2 
przejął, oczywiście w drodze prze
targu, jego dokończenie . Wpraw
dzie władze politechniki począt

kowo zakładały, żeby wykonanie 
Łącznika znacznie rozłożyć w cza
sie, jednak zaproponowaliśmy skró
cenie terminów i w efekcie, w poło
wie września br. oddamy do użytku 
część dydaktyczną i odczuwam z te
go powodu duże zadowolenie. 

- Budostal 2 jest firmą spoza 
Opolszczyzny, jak realizuje się in
westycje w naszym regionie? 

- Mimo że Budostal 2 swoją sie
dzibę ma w Krakowie, to nieprzy
padkowo stanęliśmy do przetargu 
właśnie w Opolu. Kilka lat temu 
staliśmy się spadkobiercą majątku 

po byłym Przedsiębiorstwie Budo
wy Dróg i Mostów, które wcześniej 

zostało wykupione przez Betonstal. 
Po upadku Betonstalu część majątku 
przejęła firma Budostal 2 i na bazie 
tego odtworzyUśmy w Opolu nasz 
oddział. W tej syh1acji podjęliśmy 
decyzję o przystąpieniu do prze
targu, w rezultacie którego udało 

nam się go wygrać i rozpocząć re
alizację inwestycji dla Politechniki 
Opolskiej. Nie jest to pierwsza na
sza budowa w tym mieście. Parę 

lat wcześniej jako krakowska firma 
współpracująca poprzez inżynierów 
konh·aktu i firmy inwestycyjne pro
wadzące Philipp Morissa udało nam 
się wygrać przetarg na modernizację 
fabryki firmy Nutricia. Mamy więc 
już pewne doświadczenia na opol
skim rynku inwestycyjnym. Praca 
na Opolszczyźnie przebiega bardzo 
sprawnie, zwłaszcza kontakty z Po
litechniką Opolską zaliczyłbym do 
bardzo udanych i efektywnych. W 
mojej ocenie szybko udało zna leźć 

wspólny język z waszymi sh1żbami 
technicznymi, dostosować rytm pra
cy, a efekt jest widoczny w posta
ci sprawnie postępującej budowy, 
o czym przed chwilą wspominałem, 
omawiając realizację Łącznika. Ter
miny wynikające z kontraktu nie są 
zagrożone. Pomimo późnego rozpo
częcia budowy na terenie kampusu 
przy ul. Prószkowskiej jej finał prze
widujemy na październik, w listo
padzie rozpocznie się więc peh'1e 
użytkowanie nowo wybudowanego 
obiektu. 

- Czy pracownicy zatrudnieni 
przy budowie hali sportowej są 

mieszkańcami Krakowa, czy po
chodzą z Opolszczyzny? Proszę 

w kilku zdaniach przedstawić fir
mę, którą Pan kieruje, od kiedy 
działa, ilu ludzi zatrudnia, w jakim 
obszarze działalności się specjali
zuje? 

- Jak wspomniałem, w Opolu 
mamy swój oddział, dlatego ok. 30 
pracowników to osoby miejscowe, 

I 

Mgr in ż. Tadeusz Oulba ukończył w 1971 r. 
Wydział Geodezji na Akademii Rolniczej w Kra· 
kowie, potem odbył jeszcze studia z zakresu 
ekonomii na Wydziale Ekonomiki Przemysłu 

w krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Pracę 
zawodową rozpoczynał jako geodeta w przed
siębiorstwach geodezyjnych, potem m.in. pra
cował przy budowie Huty Katowice. Od 1976 
roku związany jest z firmą Budostal 2, gdzie 
przeszedł wszystkie szczeble stanowisk kierow· 
niczych aż do prezesa włącznie. Jako ciekawe 
doświadczenie zawodowe wymienia 13 miesię· 
cy spędzonych na budowie elektrowni w Ista· 
wahan w Iranie. Najlepiej odpoczywa pracując 
na działce, uprawia także z pasją myslistwo i 
łowiectwo, o ile czas na to pozwala. 

natomiast tzw. branżystów, czyli 
kadrę inżynieryjno-techniczną koor
dynującą przebieg i płynność robót 
delegujemy z Krakowa. 

Firma Budostal 2 swymi po
czątkami sięga lat pięćdziesiątych, 
w 1951 roku powołany został za
rząd budowlano-montażowy na 
Hucie Lenina obecnie Sędzimi

ra, przy Zjednoczeniu nr 4 - czyli 
Przedsiębiorstwie Budowy Hu ty 
Lenina. Kilka lat później w wyni
ku różnych zmian organizacyjnych 
powstał Zarząd Budowlano-Mon
tażowy nr 2 Koksowni.a i wówczas 
byliśmy generalnym wykonawcą 
koksowni na hucie, a w kolejnych 
latach na bazie ówczesnego zarządu 
powstał Budostal 2. Obecny Budo-
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Wywiad z ... 

stal 2 przekształcono w latach dzie
więćdziesiątych z przedsiębiorstwa 

początkowo państwowego w spół
kę akcyjną z udziałem Skarbu Pań
stwa, a następnie w spółkę o kapita
le prywatnym. Firma nasza zatrud
nia ok. 350 pracowników na kilku 
budowach w kraju i nieliczną grupę 
w Niemczech. 

Siłą rzeczy najwięcej zadań ma
my w Krakowie, gdzie realizujemy 
m.in. wielką budowę dla Uniwersy
tetu Jagiellońskiego - Kampus 600-
lecia UJ. Pracując dla UJ nabraliśmy 
dużo doświadczenia w realizacji te
go typu inwestycji, różniących się 
wprawdzie w szczegółowych roz
wiązaniach, lecz o podobnym prze
znaczeniu. Startując więc w przetar
gu na politechnice, nie byliśmy no
wicjusza mi, ponadto zmierzyliśmy 
się już z zadaniem o znacznie więk
szym rozmachu, dość wspomnieć, 
że wartość uniwersyteckiej inwesty
cji to 126 mln zł netto. Zakończyli
śmy pierwszy etap tamtej budowy 
i rozpoczęliśmy następny o wartośc.i 
ok. 150 mnl zł. Głównym obszarem 
działanfa naszej firmy jest jak wspo
mniałem Kraków i województwo 
małopolskie, następnie Opole, ma
my także stosunkowo niewielkie za
danie w Niemczech. 

Najogólniej powiedzieć można, 

że jako firma z branży budowla
nej działamy w obszarze obiektów 
użyteczności publicznej, obiektów 
przemysłowych oraz obiektów ko
munalnych. 

- Można więc powiedzieć, że 

zarówno miejsce - Opole, jak i in
westor, czyli wyższa uczelnia nie 
są wam obce. A jak pracuje się dla 
wyższych uczelni? 

- Rzeczywiście tak jest, nie bez 
powodu przywołałem tu kilka liczb 
dotyczących budowy kampusu 600-
lecia Un.iwersyteh1 Jagiellońskie-

go, który jest bardzo poważnym 
zadaniem i nie jest to nasze jedyne 
doświadczen ie . Mówiąc, że mamy 
doświadczenie w obiektach uży

teczności publicznej, miałem na my
śli właśnie inwestycje dla wyższych 
uczelni, szkół. Wykonaliśmy tak
że obiekt dla jednego z wydziałów 
krakowskiej Akadem ii Ekonomicz
nej. Realizacja inwestycji w Opo
lu dla politechniki stanowi kolejne 
doświadczenie i śmiało mogę po
wiedzieć, że nabraliśmy już dużej 

rutyny. Pewne doświadczenia zdo
byte na jednej budowie wykorzy
stać można w kolejnej, mimo iż każ
da z nich ma swoją specyfikę pod 
względem projektowym, technicz
nym i wykonawczym. Obiekty dla 
vvyższych uczelni mają swoją specy
fikę, posiadają nierzadko unikatowe 
laboratoria, specjalne hale wymaga
jące stosowania rzadkich i oryginal
nych rozwiązań technologicznych. 
To daje inwestorowi i wykonawcom 
sporo nowej wiedzy i praktycznych 
doświadczeń, jak również wiele sa
tysfakcji po pomyśln ie wykonanym 
zadaniu. Stając do kolejnych prze
targów śmiało możemy przedsta
wić siebie jako firmę z bogatym do
świadczeniem i wprawą w rea lizacji 
następnych wyzwań w tej branży. 

Koszary, które Politechnika Opolska 
uzyskała z przeznaczeniem na kam
pus stanowią piękny obiekt, który 
świetnie nadaje się do adaptacji do 
nowym potrzeb. Chęh,ie więc wy
startujemy do przetargu na realiza
cję następnych zada11, j eśli zaistnieje 
taka możliwość. 

Bardzo dobrze pracuje się dla in
stytucji budżetowych, a składa się 

na to wielu powodów. Po pierw
sze już umowy przygotowywane 
są starannie i dobrze, co procentuje 
później w praktyce. Bardzo istotne 
znaczenie ma także pewność płat-

ZAPROSZENIE 
Rektor i Senat Politechniki Opolskiej 

mają zaszczyt zaprosić 

ności, bo to gwarantuje spokojną 
i płynną realizację zadania. Termi
ny kolejnych płatności realizowane 
są zgodnie z umową, a dla general
nego wykonawcy ma to zasadnicze 
znaczenie, szczególnie gdy część 
robót zlecana jest specjalistycznym 
niezbyt silnym finansowo grupom, 
dla których zachwiania finansowe 
powodują niewydolność ekono
miczną. Zachowanie zasad bezpie
czeństwa finansowego jest obopól
nie korzystne. 

- Czy budowa hali sportowej 
i łącznika są szczególnie trudne 
pod względem zastosowanych roz
wiązań technologicznych, wykony
wanych robót itp. 

- Nowo wybudowana hala spor
towa w kampusie przy ul. Prósz
kowskiej to obszerny obiekt o za
budowie systemowej aluminiowo
szklanej o powierzchni całkowitej 

5120 m2, w którym m.in. zlokalizo
wane są h·zy sale sportowe - duża 

do gier zespołowych z tartanową 
bieżnią lekkoatletyczną, sala gim
nastyczna i siłownia. Uzupełniają 
to liczne magazynu sprzętu, poko
je instruktorów, sale dydaktyczne 
i zaplecze socjalne. Znajduje się tam 
także sala audytoryjna na ok. 200 
miejsc z foyer. Na salach są sporto
we podłogi punktowo elastyczne. 
Konstrukcja obiektu jest żelbetowo

stalowa i dla nas jako generalnego 
wykonawcy nie nastręczała jakichś 
szczególnych trudności . Mam satys
fakcję, że wraz z początkiem roku 
akademickiego będę mógł przeka
zać skończoną inwestycję przy ul. 
Prószkowskiej i w połowie września 
pierwszy etap Łącznika przy Miko
łajczyka, ku mojemu zadowoleniu 
i - mam nadzieję - środowiska aka
demickiego i studentów. 

Rozmawiała Krystyna Duda 

) ,, 

na 40. jubileuszową inaugurację roku akademickiego, 

która odbędzie się 11 października 2006 r. o godz. 10.00 
w Hali Sportowej Politechniki Opolskiej, przy ul. Prószkowskiej 76 

3 października 2006 r. o god z. 18.00 w k9ściele semlnaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej (Opole, ul. 
Drzymały la) odprawiona zostru.1:ie msza święta koncelebrowana w intencji studentów oraz pracowników Uczelni · 
Opola odprawiona przez ks. abpa prof. drą hab. Alfonsa Nossola, Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego 
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Kolejne posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej 
odbyło się 21 czerwca br. według porządku za
proponowanego przez rektora prowadzącego 

obrady, który obecni przyjęli nie wnosząc zastrzeżeń. 
Posiedzenie rozpoczęła prezentacja inwestycji reali

zowanych aktualnie na politechruce, a przewidzianych 
do oddania z początkiem najbliższego roku akademic
kiego. Prezentację przedstawił omawiając poszczególne 
zadania kanclerz Leon Prucnal. Senatorowie poznali 
stan zawansowania prac w Łączniku przy ul. Mikołaj

czyka, budowę hali sportowej na terenie lI kampusu 
przy ul. Prószkowskiej, obiekt sportowo-rekreacyjny 
przy ul. Małopolskiej wraz z domem studenta Sokrates. 
Kanclerz zapoznał obecnych także z ważniejszymi pra
cami remontowymi przeprowadzonymi w salach dy
daktycznych i akademikach politecluuki. Barwną pre
zentację przygotował pracownik Działu Wydawnictw 
i Promocji. 

Następnie realizując punkt dotyczący spraw orga
nizacyjnych senatorowie przyjęli uchwałę ustalającą 

zasady powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze 
przekraczającym liczbę godzin ponad wymiarowych, 
określoną w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (art. 131 ust. 1), w myśl której: 

1) pisemny wniosek o zaakceptowanie takiego wy
miaru zajęć dydaktycznych skierowany do rektora, bez
pośredni przełożony nauczyciela akademickiego przed
kłada dziekanowi do zaopiniowania, 

2) do wniosku należy dołączyć oświadczenie, we
dług wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej 
uchwały, podpisane przez nauczyciela akademickiego, 

3) decyzje·w przedmiotowej sprawie podejmuje rek
tor. 

Senat Politechniki Opolskiej zgodnie z§ 45 ust. 6 i§ 
54 ust. 3 Statutu PO zatwierdzonego w cuuu 17 maja 
2006 r., wyraził zgodę na zmianę w strukturze organiza
cyjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 
od dnia 1 października 2006 r. polegającą na utworze
niu Instytutu Wychowania Fizycznego. Strukturę orga
nizacyjną Instytutu Wychowania Fizycznego tworzą: 

- Katedra Nauk Humanistycznych, 
- Katedra Wychowania Fizycznego i Sportu, 
- Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego, 
- Katedra Sportów Indywidualnych. 
Następnie obradujący przyjęli uchwalę, w myśl któ

rej, zgodnie z wymogami art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. ,,Prawo o szkolnictwie wyższym" wy
rażono zgodę na dodatkowe zatrudnienie dla rektora 
- prof. dr. hab. inż. Jerzego Skubisa i prorektorów: dr 
hab. inż. Marka Tukiendorfa, prof. PO oraz dr Aleksan
dry Żurawskiej. 

Sprawy osobowe wypełniły następujące uchwały: 
zgodę na wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnic
twa Wyższego o mianowanie dla prof. dr. hab. inż. Ja
na Kubika oraz prof. dr. hab. inż. Mariana Łukaniszyna 
na stanowiska profesorów zwyczajnych w Politechnice 
Opolskiej. 

Senat Politechniki Opolskiej, na podstawie art. 86 
ust. 2 w związku z art. 87 ust. 2 Ustawy z dnia 12 wrze
ś11ia 1990 r. o szkolnictwie wyższym (DzU nr 65 z 1990 
r., poz. 385 z późniejszymi zmianami) i§ 35 ust. 2, pkt 

6a Stah1tu PO pozytyw
nie zaopiniował wnioski 
o mianowania na stanowi
ska profesorów nadzwy
czajnych z dniem 1 paź

dziernika 2006 r. na czas 
określony, tj. 5 lat: 

- dr hab. inż. Annę Wa
laszek-Babiszewską (WEAil), 

Z prac Senatu 

- dr. hab. inż. Stanisława Piesiaka (WM) 
- dr. hab. Aleksandra Stułę (WWFiF) z dniem l lip-

ca 2006 r. 
- prof. dr Olgę Żdanową (WWFiF) - z dniem 1 paź

dziernika 2006 r. na stałe, 
- dr. hab. Grzegorza Sroślaka (WZilP) na czas okre

ślony - 5 lat z dniem 1 października 2006 r. 
W dalszej części posiedzenia Senat Politechniki Opol

skiej pozytywnie zaopiniował wniosek rektora w spra
wie powołania pierwszego dziekana nowo utworzo
nego Wydziału Edukacji Technicznej i Informatycznej 
w osobie dr. hab. inż. Tadeusza Łagody, prof. PO na 
okres od dnia 1 września 2006 do dnia 31 sierpnia 2007 r. 
(§ 54 ust 1 Stah1tu PO zatwierdzony w dniu 17.05.2006 
r.), oraz wniosek dziekana Wydziału Edukacji Tecluucz
nej i Informatycznej o powołaiue przez rektora prodzie
kana ds. studenckich i prodziekana ds. organizacyjnych 
nowo utworzonego Wydziału Edukacji Technicznej i In
formatycznej na okres od dnia l września 2006 do dnia 
31 sierpnia 2007 r. (§ 54 ust 1 Statutu PO zatwierdzony 
w dniu 17.05.2006 r.) w osobach: 

- dr Józef Szymczak - prodziekan ds. studenckich 
- dr Czesław Górecki - prodziekan ds. organizacyj-

nych. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek dziekana 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii o po
wołaniu przez rektora z d11iem 1 października 2006 r. 
na dyrektora Inslytuh1 Wychowania Fizycznego - dr. 
hab. Janusza Iskrę, prof. PO i to zakończyło część obrad 
dotyczącą spraw osobowych. 

W kolejnym punkcie Senat Politechniki Opolskiej 
stosowną uchwałą otworzył przewód prowadzący 
do nadania tytułu doktora honoris causa Politecluuki 
Opolskiej prof. dr. hab. i nż. Jerzemu Buzkowi. Na pro
motora przewodu wyznaczył prof. dr. hab. inż. Leona 
Troniewskiego, a na recenzentów: 

1) członka PAN, prof. dr. hab. inż. Czesława Sh·umił
łę z Politechniki Łódzkiej, 

2) członka PAN, prof. dr. hab. inż. Jarosława Mi
kielewicza z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN 
w Gdar'isku. 

Senat Politechiuki Opolskiej zgodnie z art. 62 ust. 2 
pkt J ustawy z dn ia 27 lipca 2005 r. ,,Prawo o szkolnic
twie wyższym" (DzU nr 164 poz. 1365) uchwalił plan 
rzeczowo-finansowy Uczelni na 2006 rok, a założenia 
planu przedstawiła pani kwestor Barbara Hetmańska. 

Senatorowie odpowiednią uchwałą upoważnili rek
tora Politechniki Opolskiej prof. Jerzego Skubisa do za
warcia umowy o dofinansowanie projektu 11Budowa II 
Kampusu PO. Zadanie I.A.a: Adaptacja części budynku 
ni· 9 przy ul. Prószkowskiej (Fundusze struktura lne UE, 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
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Z prac Senatu 

Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 3: Rozwój 
lokalny, Działanie 3.3.: Zdegradowane obszary miejskie, 
poprzemysłowe i powojskowe). 

Senat ponadto wyraził zgodę na zakup całości udzia
łów w Opolskim Parku Technologicznym Sp. z o.o. za 
kwotę 1.000,00 zł i podniesienie kapitału założycielskie

go do 50.000,00 zł, tj. o kwotę 25.000,00 zł". 
W kolejnym punkcie obrad przedstawione zostało 

sprawozdanie rektora z działalności Politechniki Opol
skiej za 2005 rok. Rektor poinformował, że materiał 
dostępny na posiedzeniu wydany zostanie w formie 
odrębnej publikacji i udostępniony na następnym po
siedzeniu senatu. 

Następnie senatorowie przystąpili do oceny dzia
łalności rektora. Dyskusja nad sprawozdaniem i ocena 
działa lności odbywały s ię bez udziału rektora J. Skubi
sa, a ten ptmkt obrad prowadził prof. Tadeusz Chmie
lewski. W wyniku głosowania tajnego senat podjął 
uchwały zatwierd zające roczne sprawozdanie z działal
ności uczelni za rok 2005 oraz pozytywnie ocenił dzia
łalność rektora w 2005 r. 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia senatu Poli
techniki Opolskiej w dniu 17 maja wyczerpało porzą
dek czerwcowego posiedzenia. 

Oprac. K. Duda 

Organizacja roku akademickiego 

• Rok akademicki 2006/2007 rozpoczyna się 1 
październ ika 2006 r. i trwa do 30 września 2007 r. Rok 
akademicki obejmuje dwa semestry: zimowy i letni. 

• Semesh· zimowy trwa od 1 października 2006 r. 
do 11 lutego 2007 r., a w tym : 

o zajęcia dydaktyczne od 2 października 2006 r. 
do 22 grudnia 2006 r. i od 3 stycznia 2007 r. do 24 stycz
nia 2007 r., 

o ferie zimowe od 23 grudnia 2006 r. do 2 stycz-
nia 2007 r., 

o zimowa sesja egzaminacyjna od 25 stycznia 
2007 r. do 11 lutego 2007 r., 

o przerwa międzysemesh·alna od 12 lutego 2007 
r. do 18 lutego 2007 r., 

• Na niektórych kierunkach sh1diów niestacjo-
narnych zajęcia w semestrze z imowym mogą rozpocząć 
się 30 września 2006 r. 

• Semestr letni trwa od 19 lutego 2007 r. do 30 
wrześn ia 2007 r., a w tym: 
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o zajęcia dydaktyczne od 19 lutego 2007 r. do 4 
kwietn ia 2007 r. i od 11 kwietn ia 2007 r. do 17 czerwca 
2007 r., -

o uwaga: 4 kwietnia 2007 r. środa - zajęcia odby-
wają się jak w czwartek za 7 czerwca 2007 r. 

o ferie wiosenne od 5 kwiemia 2007 r. do 10 
kwietn ia 2007 r., 

o letnia sesja egzaminacyjna od 18 czerwca 2007 
r. do 24 czerwca 2007 r. i od 3 września 2007 r. do 16 
września 2007 r., 

Na s tudiach niestacjonarnych zajęcia mogą rozpo
cząć się 17 lutego 2007 r. 

• Oni 30 kwietnia 2007 r. oraz 2 i 4 maja są dnia-
mi wolnymi od zajęć. 

• Uroczysta inauguracja roku akademickiego 
2006/2007 odbędzie się 11 października 2006 r. 

Oprac. 11a podstawie Zarządzenia nr 23/2006 
rektora Politechniki Opolskiej z dnia 27 czerwca 2006 r. 
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Z kalendarza rektorów 

Rektor prof. Jerzy Skubis 
14 VI posiedzenie Rady Wy

działu Mechanicznego, na którym 
rektor zaprezentował sylwetkę 

prof. Jerzego Buzka - kandydata na 
pierwszego doktora honorowego 
Politechniki Opolskiej. Rada Wy
działu podjęła uchwałę popierają

cą wniosek o otwarcie przewodu 
i przeprowadzenie procedury nada
nia tytułu doktora honoris causa 

• spotkanie rektorów uczelni 
dolnośląskich z premierem RP Ka
zimierzem Marcinkiewiczem i to
warzyszącymi mu ministrami. W 
spotkaniu, oprócz premiera, udział 
wzięli ze strony rządu minister Mi
rosław Sawicki, wiceminister Ste
fan Jurga i wiceminister Olaf Gaj! 
z MNiSW, minister Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego - Kazimierz 
Michał Ujazdowski, szef Gabine
tu Politycznego Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego - prof. 
Jan Wojtyła. Spotkanie odbyło się 
W Auli Leopoldinie i Auli Maria
num Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Po spotkaniu z delegacją rządową 
miało miejsce dwugodzinne spotka
nie rektorów uczelni dolnośląskich 
z ministrem Sawickim i towarzyszą
cymi mu ministrami (w sali Senatu 
Politechniki Wrocławskiej). Omó
wiono najważniejsze zagadnienia 
dotyczące funkcjonowania uczelni 
wyższych i perspektyw na rok 2007, 

20 VI Kolegium rektorskie -
omówienie spraw bieżących, 

• spotkanie w firmie EnergiaPro 
w sprawie wydania poradnika tech-
11.icznego. W spotkaniu wziął rów
nież udział dr hab. inż. Tomasz Bo
czar, prof. PO z Wydziału Elektro
techniki, Automatyki Informatyki. 

21 VI posiedzenie Senatu Poli
techniki Opolskiej, 

22 VI posiedzenie Rady Wy
działu Elektrotechniki, Automatyki 
i Informatyki, 

• obrona rozprawy doktor-
skiej mgra inż. Dariusza Kotera
sa nt.: ,,Analiza pola magnetycz
nego w h·ansformatorach budowy 
modułowej z rdzeniami amorfic
znymi" na WEIA. Promotorem roz
prawy, obronionej z wyróż11ieniem 
był dr hab. inż. Bronisław Tomczuk, 

prof. PO z Wydziału Elektrotech
niki, 

23 VI rozmowy kwalifikacyjne 
z kandydatami na stanowiska pracy 
w Dziale Współpracy Międzynaro
dowej i Programów UE Politechniki 
Opolskiej, 

• spotkanie z doc. Jerzym Du
dą w sprawie dalszej współpracy 

między Politechniką Opolską a In
stytutem Mineralnych Materiałów 

Budowlanych, 
26 VI obrona prac dyplomo

wych na Wydziale Elektrotechniki, 
Automatyki i Informatyki, 

27 VI wizyta wojewody opol
skiego dr. inż. Bogdana Tomaszka 
w II kampusie Politeclmiki Opol
skiej w celu zapoznania się ze sta
nem realizacji obiektów dla wydzia
tu Wychowania Fizycznego i Fizjo
terapii, 

• Kolegium Rektorskie - omó
wienie spraw bieżących, 

28 VI spotkaniem z prodzie
kanem Wydziału Mechanicznego 
dr. hab. inż. Januszem Pospolitą 

w celu omówienia przygotowań do 
wydaw11ictwa z okazji 40-lecia Poli
techniki Opolskiej, 

• spotkaniem z mgr. inż. An
drzejem Sł0dzi11skim w sprawie 
wystawy filatelistycznej organizo
wanej w ramach IV Opolskiego Fe
stiwalu Nauki, 

• zwiedzenie przez posła Sła

womira Kłosowskiego kompleksu 
sportowego w II kampusie Politech
niki Opolskiej, 

29 VI obrona prac dyplomo
wyd, na Wydziale Elektrotechiuki, 
Automatyki i Informatyki, 

30 VI spotkanie z pełnomoc
nikiem rektora ds. osób niepełno
sprawnych dr Małgorzatą Wróblew
ską, 

• spotkaiue z dowódcą 10. Opol
skiej Brygady Logistycznej - gen. 
Romanem Klechą, 

1-16 VII urlop rektora 

Prorektor ds. organizacyjnych 
dr Aleksandra Zurawska 

13 VI pożegnruue sportowców 
kończących naukę w PO. Dr Alek
sandra Żurawska w to~arzystwie 
dziekanów i trenerów wręczyła pa
miątkowe nagrody i dyplomy, 

Z kalendarza rektorów 

• Finał rozgrywek w piłce siat
kowej i wręcze11ie wraz z prof. Za
górowską i dr. Nawareckim nagród 
zwycięzcom, 

22 VI otwarcie konferencji zor
ganizowanej przez Akademicki 
Inkubator Przedsiębiorczości Po
liteclmiki Opolskiej 11Gospodarka 
.odpadanu jako element nowocze
snego systemu zarządzania środo
wiskiem", 

23 VI udział w spotkaniu 
z hiszpańskim ekspertem w sprawie 
tworzenia parków przemysłowych 
i inkubatorów przedsiębiorczości 
na Opolszczyźnie. Spotkanie odbyło 
się w Sali UM na Osh·ówku, 

4 VII udział w uroczystości 
upamięhuającej 65. rocznicę mordu 
na profesorach lwowskich uczelni 
dokonanego 4 lipca 1941 we Lwo
wie przez niemieckich nazistów 
i ukraińskich nacjonalistów. Uro
czystość odbyła się w Cenh·um Kli
nicznym Akademii Medycznej we 
Wrocławiu, 

• udział w Kolegium prorekto
rów ds. badań naukowych i rozwo
ju Uczelni Wrodawia i Opola. Spo
tkruue odbyło się w ASP we Wrocła

wiu. Omawiano sprawy biblioteki 
cyfrowej, klastra teleinformatycz
nego oraz Dolnośląskiego Centrum 
Zaawansowanych Technologi i, 

26 VII otwarcie Pawilonu Pale
ontologicznego w Krasiejowie. Uro
czystość odbyła się na tere11ie wyko
palisk w Krasiejowie, 

1 IX udział w akademii oraz 
pikniku z okazji Dnia Energetyka 
w BOT ElektroWiu Opole, 

4 IX udział w wojewódzkiej in
auguracji roku szkolnego 2006/2007 
w Zespole Ginmazjalno-Szkolnym 
w Branicach. W uroczystości wzięli 

udział opolski kurator oświaty oraz 
wójt gminy Branice, 

5 IX udział' w Kolegium Rektor
skim, które obradowało w poszerzo
nym składz ie - omówienie spraw 
bieżących oraz spraw związai1ych 
z posiedzeniem Senatu PO, które
go termin wyznaczono na dzie11 20 
września br, 

8 IX spotkanie w sprawie or
ganizacji IV Opolskiego Festiwalu 
Nauki 

M. Tokarska, M. Bałdysz 
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Sprawy nauki 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej członkiem europejski ego programu 
EURY I (European Young Investigator Award) 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 
największa w Polsce pozabudżeto
wa instytucja wspierająca naukę, 
dołączyła w tym roku do grona 
organizacji uczestniczących w pre
stiżowym programie EURYI (Eu
ropean Young Investigator Award) 
- Europejska Nagroda dla Młodego 
Naukowca. 

Nagroda EURYl została stworzo
na w 2003 r. z inicjatywy European 
Heads of Research Councils (Euro
HORCs) i we współpracy z Europe
an Science Fow,dation (ESF), z my
ślą o istotnym wkładzie w rozwój 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej. 
Celem Nagrody jest zachęcenie wy
jątkowo uzdolnionych, młodych 
uczonych z całego świata do pracy 
na rzecz rozwoju naukowego Euro
py, a tym samym wspomaganie roz
woju młodego pokolenia wyb.itnych 
europejskich naukowców. Nagro
da, przyznawana corocznie 25 v.ry
różniającym się młodym uczonym, 
których prace badawcze mają zasięg 
międzynarodowy, ma na celu finan
sowanie ich projektów badawczych, 
tak aby mogli oni w pełni oddać się 
niezależnej pracy naukowej lub też 
w razie potrzeby, stworzyć samo
dzielny zespół naukowy. 

W tegorocznej edycji nagrody, 
obok FNP, bierze udział 20 czo
łowych europejskich organiza
cji finansujących naukę. Nagroda 
umożliwia 5-letnie finansowanie 
zwycięskiego projektu badawczego. 
Całkowi ta jej wartość może v\ryno
sić do 1 250 OOO euro, wypłacanych 
w rocznych ratach. Konkurs adreso
wany jest do młodych naukowców 
(2 - 8 lat po doktoracie, z możliwo-

ścią uwzględnienia uzasadnionych 
przerw w karierze naukowej). Jed
nym z głównych założeń programu 
jest warunek, że laureaci po otrzy
maniu nagrody poświęcą się v.ry
łącznie nagrodzonemu projektowi. 

Fundacja, jako pierwsza polska 
instytucja finansująca naukę, do
łączyła do grona organizacji zrze
szonych w programie EURYI, dając 
tym samym możliwość ubiegania 
się wybitnym, młodym naukow
com z całego świata o prestiżową 
nagrodę, która umożliwia realiza
cję projektu badawczego w jednym 
z polskich ośrodków naukowych. 
Rola Fundacji w programie polega 
na przeprowadzeniu pierwszego 
etapu selekcji kandydatów, zamie
rzających rea l izować swoje badania 
w Polsce. Następnie wyselekcjo
nowane przez FNP kandydatury 
zostaną przekazane do European 
Science FO\.mdation - organizacji, 
która dokonuje ostatecznego wybo
ru laureatów. Przy ocenie kandyda
tów do nagrody najistotniejsze są 
następujące kryteria: jakość prowa
dzonych przez kandydata badań, 
przełomowy charakter projektu 
oraz jego potencjał w kontekście 
wzmomienia pozycji europejskich 
badru1 na forum światowym. 

Konkurs o Nagrodę EURYI 
w 2006 roku został ogłoszony 
w dniu 1 września, a wnioski będzie 
można składać do 30 listopada 2006 
w FNP. Lista laureatów obecnej edy
cji programu zostanie ogłoszona na 
przełomie sierpnia i września 2007 r. 
Szczegółowe informacje dotyczą

ce EURYl są dostępne na stronie 
www.fnp.org.pl. Prof. Maciej Żylicz, 

Prezes Fundacji na rzecz Nauki Pol
skiej komentuje przystąpienie FNP 
do programu EURYI: ,,Jesteśmy 
dumni z faktu, że właśnie Fundacji 
udało się przystąpić do programu. 
Jest to dowód zaufania okazany 
FNP przez tak renomowane eu
ropejskie instytucje naukowe, jak, 
EuroHORCs czy European Scien
ce Foundation. W tym roku, dzięk i 
EURYI, o pracę w Polsce będą mo
gli się starać najzdolniejsi światowi 
naukowcy, w tym także Polacy. Jed
nakże czeka nas dużo pracy zwią
zanej z upowszechnianiem zasad 
i celów programu. Nie ukrywam, 
że bardzo liczę na współpracę z pol
skimi uczonymi w tym zakresie. 
Chodzi o to, aby namówić młodych 
zdolnych ludzi, z którymi wszyscy 
naukowcy pracujący na uczelniach 
i w instytutach, mają szerokie kon
takty, do powrotu lub też przyjazdu 
do Polski w celu realizacji projektu. 
Musimy wspólnie przekonać poten
cjalnych kandydatów, że realizacja 
nagrodzonego projektu w Polsce 
wiąże się nie tylko z godnymi wa
runkami finansowymi, ale daje im 
także szerokie możliwości rozwoju. 
W polskich ośrodkach naukowych 
pracują młodzi, utalentowani ludzie 
- w ostahuch 15 latach liczba dok
torantów wzrosła w naszym kraju 
przeszło sześciokrohue. Jest to nie
zwykle ważny argument dla kogoś, 
kto w ramach programu EURYI od 
podstaw będzie budować swój ze
spół naukowy. Liczę na to, że podej
mując wspólny wysiłek uda nam się 
osiągnąć sukces w tym programie". 

Zespół ds. Informacji i Promocji FNP 

Hala Sportowa w II kampusie przy ul. Prószkowskiej 
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Z życia Uczelni 

Ruszyła kolejna edycja studiów podyplomowych w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich 

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie to nazwa 
kolejnej edycji studiów podyplomowych, jakie rozpo
częły się 1 września br. na Politechnice Opolskiej jako 
realizacj_a projektu pod nazwą Kompleksowy rozwój 
kadr MSP poprzez studia podyplomowe oraz szkolenia 
zawodowe wybranego w drodze konkursu przez Pol
ską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do finansowa
nia z Europejskiego FLtnduszu Społecznego w ramach: 

• Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój 
Zasobów Ludzkich 

• Priorytet 2 Rozwój Społecze11stwa Opartego na 
Wiedzy 

• Działanie 2.3 Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospo
darki 

• Poddziałanie Doskonalenie Umiejęh1ości i Kwali
fikacji Kadr. 

Wykonawcą projektu jest Politecluuka Opolska w ra
mach współpracy z Europejskim Instytutem Rozwoju 
Przedsiębiorczości w Warszawie. 

Menedżerem merytorycznym studiów pod yplo
mowych jest prof. Krzysztof Malik, dziekan Wydziału 
Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Pierwsza edycja stu
diów podyplomowych uruchomiona została w lutym 
bieżącego roku, a ich specjalizacja dotyczyła zarządza
nia w biznesie. Jak poinformował prof. Malik, 40 osób, 
które rozpoczęło studia, właś1ue przygotowuje swoje 
prace projektowe. Wszyscy słuchacze pierwszej edycji 
studiów to pracow1ucy Elektrow1u Opole, a dla więk
szości nie były to już pierwsze studia podyplomowe, 
których się podjęli. Są to wyjątkowo pilni słuchacze, 
którzy godzą obowiązki zawodowe z intensywnym 
programem szkolenia, należy pamiętać, że program 
studiów przewidywał po 10 godzin zajęć dydaktycz
nych przez dwa dni w tygodniu - podkreśla dziekan, 
po których wracają do swoich zawodowych obowiąz
ków. Sam sposób prowadzenia zajęć jest na wskroś no
woczesny, poza tradycyjnymi wykładami stosuje się 
dyskusje panelowe, tzw. burze mózgów, obronę prze
ciwstawnych sądów poprzez walkę na argumenty itp. 
Wykładowcy stosują wobec słuchaczy tzw. pretesty 
i potes ty. Te pierwsze pozwalają zorientować się w po
ziomie wiedzy, potest przeprowadzany na koniec blo
ku jest charakterem zbliżony do typowego egzaminu. 
Dobór słuchaczy z jednej firmy pozwala ściś lej zwią

zać wiedzę z praktyką, gdyż tematyka zajęć dotyczy 
konkreh1ej branży. Studia zarządzanie w biznesie doty
czą sektora energetycznego, a słuchacze zajmują się 
np. analizą finansową koncernu energetycznego, kon
kurencji w tej branży czy zagadnien iami związanymi 
z produkcją energii elektrycznej w Unii Europejskiej. 
Słuchacze to najczęściej pracownicy z tzw. szybkiej 
ścieżki awansu, dodaje prof. Malik, a praca z nimi jest 
również interesująca d la naszych wykładowców. Przy
gotowywane prace końcowe mają charakter projekto
wo-doradczy i dotyczą konkreh1ego problemu zwią
zanego z funkcjonowaniem pracownika w firmie. Tym 

K. Mali k 

sposobem firma uzyskuje takie nieodpłatne doradztwo. 
Warto także dodać - móvvi dziekan - że na 550 godzin 
zajęć jakie przewiduje program studiów, 100 godzin to 
język angielski biznesowy (business English) realizowa
ny w małych grupach. Nie sposób nie wspomnieć o fi
nansowym aspekcie studiów, który przedstawia się bar
dzo atrakcyjnie. Słuchacze mato tego, że nie ptacą cze
snego jak w h·adycyjnych studiach podyplomowych, to 
firma otrzymuje rekompensatę za godziny nieobecności 
pracowników uczesh1iczących w zajc;ciach. Słuchacze 
otrzymują także bardzo wartościowe, a co za tym idzie 
i kosztowne podręczniki do nauki języka i inne pomoce 
dydaktyczne. Tym charakteryzują się studia i szkolenia 
finansowane ze środków unijnych. 

Realizowane u nas studia podyplomowe są adekwat
ne pod względem poziomu merytorycznego do pierw
szego roku studiów typu MBA (master of business ad
ministration). Gdyby któryś z absolwentów chciał pod
jąć studia łvIBA, może uzyskać za liczenie pierwszego 
roku - uzupełnia dziekan Malik. To niezwykle istoh1a 
sprawa mająca także wymiar finansowy. 

Studia pn. Systemy informatycz11e w przedsiębiorstwie 
podjęło 39 osób, pracowników Energii Pro z całego wo
jewództwa opolskiego. Program rówrueż dostosowany 
został do specyfiki przeds iębiorstwa zajmującego się 

przesyłem energii. W realizację merytoryczną tej edycji 

Ciąg dalszy na stronie 20 
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Amerykańskie kontakty 

Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Północ
nej zaprosił rektora Politechniki Opolskiej na przyjęcie 
z okazji 230. Rocznicy Niepodległości Stanów Zjedno
czonych. W przyjęciu wydanym 27 czerwca br. w pała

cu w Niewodnikach prof. Jerzego Skubisa zastąpił pro
rektor ds. nauki prof. Marek Tukiendorf. Spotkanie stało 
się doskonałą okazją, aby ukazać konieczność współ
pracy akademickich ośrodków technicznych w Polsce, 
w tym Politechniki Opolskiej, z partnerami z USA. Na 
efekty odbytych rozmów nie trzeba było długo czekać, 
Konsulat Amerykański stał się sponsorem IV Opolskie
go Festiwalu Nauki, przygotowując ciekawą wystawę 

dokumentującą amerykańskie badania na Marsie, która 
wzbudziła duże zainteresowanie publiczności festiwa
lowej. 

Podczas pobytu w lipcu br. w Stanach Zjednoczo
nych prorektor M. Tukiendorf odbył szereg ważnych 
spotkań z przedstawicielami organizacji polonijnych, 
w tym z Frankiem Spulą, prezesem Związku Narodo
wego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz 
Henrykiem Kaźmierczakiem, prezesem Polonijnej Izby 
Gospodarczej i Bogdanem Pusztą, jej dyrektorem. 

Podczas rozmów prorektor przede wszystkim przed
stawiał możliwości edukacyjne Politechniki Opofskiej, 
omawiał także możliwości studiowania w Polsce i 
w Opolu studentów amerykańskich o polskich korze-
1uach. Studia w kraju przodków mogą być ciekawym 
etapem w ich edukacji. Prof. przekonywał polonijnych 
słuchaczy do tego, że Politechnika Opolska ze wzglę
du na poziom prowadzonych badań naukowych i bo
gatą ofertę edukacyjną oraz otwarcie na współpracę 
z zagranicą jest dobrym miejscem do studiowania i na
wiązywania różnorodnych kontaktów naukowych i go
spodarczych. Z przedstawicielami polonijnej izby oma
wiano kontakty o wymiarze aplikacyjnym, zwłaszcza 

Od lewej: M. Tukicndorf, ambasador USA Victor Ashe 

w zakresie wymiany doświadczeń związanych z parka
mi tedmologicznym i i innowacyjnością. 

Prorektor Tukiendorf spotkał się także dwa razy 
z przedstawicielem sieci zrzeszającej ważne amerykań
skie ośrodki akademickie, w których kształci się ponad 
400 tys. studentów, a zainteresowanych nawiązaniem 
kontaktów z Politeclmiką Opolską i współpracy w za
kresie wymiany pracowników naukowych i studen
tów. 

kd 

I windsurfingowe regaty Politechniki Opolskiej 

Po raz pierwszy pracownicy Politechniki Opolskiej 
wystartowali w regatach windsurfingowych, które od
były się 18 czerwca br. na Jeziorze Turawskim. Pomysł 
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zorganizowania regat powstał podczas zajęć studentów 
lV i V roku wychowania fizycznego, którzy mogą w ra
mach specja lności wybrać sobie dyscyplinę sportową. 
Instruktorem prowadzącym zajęcia z windsurfingu jest 
Andrzej Wolański, legitymujący się także uprawnienia
mi s~dziego w tej dyscyplinie. We współpracy z pro
dziekanem dr. Dariuszem Nawareckim i studentami, 
którzy do pomysłu odnieśli się entuzjastycznie, przygo
towane zostały regaty, w których wystartowało 16 osób. 
Najlepszymi w kategorii otwartej okazali się Roman 
Wolański, Marek Pogorzelski i Jacek Małecki, najlepsza 
wśród kobiet okazała się Jolanta Bibik. Zwycięzcy ode
brali z rąk prodziekana i sęd.dego puchary i okolicz
nościowe dyplomy. Studenci stanąć mogli do wyścigu 
tydzień później, a rozdział taki wynikał z liczby desek, 
którymi dysponuje wydział. Gratulujemy zwycięzcom. 

krl 



Z życia Uczelni 

Politechnika Opolska nawiązała 
współpracę z firmą SIEMENS 

Uroczyste podpisanie ramowej urnowy o współpra

cy odbyło się dnia 9 sierpnia 2006 r. o godzinie 12.00 
w Opolu przy ul. Mikołajczyka 5 w nowej sali Senatu 
Politechniki Opolskiej. Był to niezmiernie ważny mo
ment zarówno dla naszej uczelni, jak i dla całego re
gionu opolskiego, ze względu na możliwość transferu 
wiedzy i innowacji w priorytetowym dla województwa 
opolskiego obszarze dotyczącym zaawansowanych 
teclmologii i.nfo1matycznych. 

Firma Siemens oraz Politeclmika Opolska podjęły się 
współpracy w zakresie: 

• wspólnego opracowywania projektów ilmowacyj
nych oraz współpracy w dziedzinie patentów, 

• wspólnego organizowania praktyk studenckich 
studentów politeclmiki, które odbywane będą w firmie 
Siemens, 

• wspólnego ustalania tematów prac magisterskich 
i dyplomowych dla studentów politechniki, 

• zatrudniania przez Siemens studentów politechni
ki w niepeh-1ym wymiarze czasu pracy oraz zatrudnia
nia absolwentów politeclmiki, 

• współpracy w ramach organ izowanych przez 
strony lub wspólnie wykładów lub szkoleń, 

• konsultowania planów i programów studiów, 
zwłaszcza na kierunku informatyka, 

• projektów Unii Europejskiej, 
• organizowania targów pracy. 
W tej ważnej zarówno dla Politechniki Opolskiej, jak 

i dla miasta Opola chw.ili udział wzięli wicemarszałek 
województwa opolskiego Józef Kotyś, wicewojewoda 
opolski Ireneusz Dąbrowski, prezydent Opola Ryszard 
Zembaczyński oraz prezes Zarządu firmy Siemens, pan 
Peter Baudrexl i dyrektor Centrum Rozwoju Oprogra
mowania we Wrocławiu Krzysztof Kuliński. 

Uczesh1ików spotkania powitał rektor Skubis i po
dziękował za udział w tak ważnym i uroczys tym wy-

Od prawej: M. Tukiendorf, R. Zembaczy11ski, I. Dąbrowski, A 
Jaworowicz 

Od lewej: Pe te r Baudrexl, J. Skubis, Krzysztof Kulir'tski 

darzeniu oraz przybliżył uczeshukom korzyści, jakie 
wspótpraca z firmą Siemens przyniesie studentom 
oraz absolwentom uczelni. ,,Jeżeli studenci Politechiuki 
Opolskiej mają sobie dać radę na coraz bardziej wyma
gającym rynku pracy- muszą si~ uczyć od najlepszych" 
- mówił rektor Skubis. Prezes Peter Baudrex l oraz dy
rektor Ku li11ski także podkreśla li korzyści, jakie odniosą 
obie strony ze wzajemnej współpracy. Wicemarszałek 
Kotyś wyraził nadzi eję, że współpraca zaowocuje ko
lejnymi inwestycjami w regionie, a także zwrócił uwagę 

na fakt, i ż w chwili uhvorzenia filia we Wrocławiu za
trudniała jedynie 8 osób, a obecnie zatrudnia ok. 800. To 
daje nad zieję na intensywność i efektywność współpra
cy, a wicewojewoda Dąbrowski podkreślił europejski 
wymiar współpracy doskonale wpisujący si<;; w proces 
mtcgracji europejskiej. Prezydent Zembaczy{1.ski wyra
ził zadowolenie z fa ktu podpisania umowy akcentując, 
że jest to szansa na wzrost zatrudnienia absolwentów 
i napływ mwestycji, a w ślad za tym rozwój gospodar
czy miasta i województwa opolskiego. 

Przed uroczystym podpisaniem umowy wicemar
szałek wręczył sygnatariuszom umowy lis ty gratula
cyjne. 

Ze strony Politechniki umowę podpisa li Jerzy Skubis 
oraz Włodzimierz Stanisławski, prodziekan do spraw 
studenckich Wydziału Elektrotechniki, Automatyki 
i [nformatyki, natomias t z Siemensa Peter Baudrexl 
oraz Krzysztof Kuliński. 

Następnie uczestnicy spotkania odpowiadali na py
tania dzic1mikarzy opolskich mediów (m.in. Gazeta 
Wyborcza, Nowa Trybuna Opolska, Radio Opole, Radio 
Plus, Telewizja Opole i Miejska Telewizja Opole). 

mgr A 111w Pogan 
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Z życia Uczeh1i 

Budowa pływalni w II kampusie 
Politechnika Opolska złożyła 15 sierpnia br. wniosek 

do Urzędu Miasta Opola o uwzględnienie w budżecie 
miasta projektu pn. ,,Budowa krytej pływalni na terenie 
II kampusu Politechniki Opolskiej". 

Kryta pływalnia ma być zlokalizowana w pobliżu bu
dynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 
Politechniki Opolskiej oraz hali sportowej, która jest ak
tualnie w końcowej fazie budowy (zgodnie z koncepcją 
zagospodarowania terenów po byłej jednostce wojsko
wej w Opolu przy ul. Prószkowskiej). Dzięki takiej lo
kalizacji powstanie kompleks obiektów sportowych, 
stanowiących konkurencję dla uczelni o profilach spor
towych w regionach ościem1ych (Katowice, Wrocław). 

Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 15 mi
lionów zł. Finansowanie budowy możliwe będzie, obok 
środków budżetu miasta, również z Funduszu Rozwo
ju Kultury Fizycznej oraz ze środków Unii Europejskiej 
(w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo
jewództwa Opolskiego na lata 2007-2013). 

Pływalnia będzie służyć n ie tylko studentom Poli
techniki Opolskiej, ale będzie dostępna również miesz
kat'icom. Budowa pływalni w zasadniczy sposób popra
wi warunki do uprawiania sportu w Opolu, a szczegól
n ie w jego zachodniej części. Dzięki pływalni powstaną 

Wizualizacja IT kampusu z zaznaczoną krytą pływalnią 
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warunki do propagowania i realizowan ia zdrowego 
trybu życia. 

Budowa krytej pływalni na terenie li kampusu Po
litechniki Opolskiej jest projektem niezwykle istotnym, 
zarówno z p unktu widzenia rozwoju uczelni, miasta 
Opola, jak i całego województwa opolskiego. Ze wzglę
du na to, iż na terenie Opola znajduje się zaledwie kilka 
krytych pływalni, co nie zaspokaja potrzeb mieszkań
ców, budowa takiego obiektu wydaje się konieczna 
i pilna. 

Warto podkreślić również fakt, że projekt budowy 
pływalni wpisuje się w szereg dokumentów strate
gicznych dla regionu oraz kraju, takich jak 11Strategia 
Rozwoju Województwa Opolskiego", ,,Strategia Roz
woju Sportu w Polsce" czy 11Strategia Rozwoju Miasta 
Opola". Twórcy tej ostatniej jako motto przyjęli słowa: 
,,Opole, nowoczesnym i bezpiecznym miastem, w któ
rym mieszkaiky mogą na europejski m poziomie zaspo
kajać swoje potrzeby oraz rozwijać i kształtować swoje 
postawy, uzdolnienia, aspiracje zawodowe, intelektu
alne, kulturalno-duchowe i twórcze, jak również dbać 
o swój rozwój fizyczny". 

Mamy nadzieję, że już niebawem możliwe będzie 
zrealizowanie tych założer1 i że pływalnia wkrótce bę
dzie służyć opolanom. 

Anna Szajer 



1 
i 

.. 

Wademekum studenta politechniki 

Wademekum studenta politechniki 
Biuro rektora Politechniki Opolskiej mieści się przy 

ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, tel. centrali 400 60 00 
• rektor - prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis 
• gabinet oraz sekretariat rektora - p. 107 A tel./fax 

455 60 50, 400 61 27 
• prorektor ds. nauki - dr hab. inż . Marek Tukien

dorf, prof. PO 
• prorektor ds. studenckich - dr hab. inż. Jerzy Jan

tos, prof. PO 
• gabinety i sekretariaty prorektorów - p. 105A tel. 

bezp. 456 94 46 oraz 400 6154, 400 6155 
• prorektor ds. organizacyjnych - dr Aleksandra Żu

rawska - p. 108 B, tel. wew. 400 63 23 
• kanclerz-mgr Leon Prucnal, p . 209A tel./fax 455 60 

80 tel. 400 61 90 
• zastępca kanclerza, kwestor - mgr Barbara Het

mm1ska, p . 209A tel./fax 455 60 80, 400 61 25 

Dział Kształcenia 

Wszelkich wyjaśn ień dotyczących pomocy mate
rialnej dla studentów udzielają pracownicy DZIAŁU 
KSZTAŁCENIA mieszczącego się przy ul. S. Mikołaj
czyka 5 w Opolu, pok. 203E, 204E, 207E (II piętro); tel. 
400 61 32, 400 63 41. Kierownikiem działu jest mgr Elż

bieta Harazińska. 
Tok studiów reguluje regulamin, który zostanie 

przedstawiony studentom I roku na spotkaniu z opie
kunami. Jego tekst jest również dostępny w każdym 
dziekanacie. 

STYPENDIA w roku akademickim 2006/2007 

0 Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji ma
terialnej mogą otrzymać: 

stypendium socjalne, 
stypendium mieszkaniowe - tylko studenci 

studiów stacjonarnych oraz niepracujący małżonek i 
dziecko studenta, 

stypendium na wyżywienie . 

0 stypendium specjalne dla osób niepełnospraw
nych - może otrzymać student z tytuh1 niepełnospraw
ności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 
Można je pobierać na każdym ze studiowanych kierun
ków. 

0 stypendium za wyniki w nauce lub sporcie -
otrzymają studenci, którzy za poprzedni rok akademic
ki uzyskali wysoką średnią ocen lub osiągnęli wymaga
ny wynik sportowy. Progi uprawniające do stypendium 
za wyniki w nauce wylicza się na podstawie średnich 
dla każdego kierunku. Stypendium za wyniki w nauce 
można otrzymać na każdym ze studiowanych kierun
ków. 

0 stypendium ministra za osiągnięcia w nauce 
- przyznaje właściwy minister na wniosek rady wy
działu. Stypendium może być przyznane studentowi 
szczególnie wyróżniającemu się w nauce oraz posiada-

jącemu osiągnięcia naukowe po zaliczeniu pierwszego 
roku studiów. 

0 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 
sportowe - przyznaje właściwy minister na wniosek 
rady wydziału. Stypendium może być przyznane stu
dentowi, który osiągnął wysoki wynik sportowy we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 
po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 

0 zapomoga - może być przyznana studentowi, 
który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w 
trudnej sytuacji materialnej. Można ją otrzymać dwa ra
zy w roku akademickim. 

Wszelkich wyjaśnień dotyczących pomocy material
nej udzielają pracownicy dziekanatów poszczególnych 
wydziałów. 

E. Harazińska 

Sprawy dotyczące zamieszkania w domach studen
ta Politechniki Opolskiej podlegają kierownikowi osie
dla akademickiego. Kierown ikiem osiedla jest pan mgr 
inż. Jacek Radecki. 

Aktualnie w pięciu domacl, studenckich Politechniki 
Opolskiej znajduje zakwaterowanie około 1500 studen
tów. Akademiki: Pryzma, Zygzak, Zaścianek znajdują 

się na terenie głównego kampusu przy ul. Mikołajczy
ka. Studenci mieszkają także w dwóch akademikach 
poza osiedlem: Sokrates przy ul. Małopolskiej 22 i Ar
chimedes przy ul. Struga 16. 

Adresy, telefony i nazwiska kierowników poszcze
gólnych akademików: 

Dom Studenta ZAŚCIANEK - ul. S. Mikołajczyka 6, 
tel. 455 66 66, kierownik DS mgr Barbara Walkowiak 
p. 23, tel. 400 62 49 

Dom Studenta ZYGZAK - u l. S. Mikołajczyka 10, tel. 
455 62 57,400 62 25, kierownik DS Władysława Świsul
ska p. 4, tel. 400 62 25 

Dom Studenta PRYZMA- ul. S. Mikołajczyka 14, tel. 
455 40 57, kierownik DS mgr Danuta Gryf p. 32, tel. 400 
6226 

Dom Studenta SOKRATES - ul. Małopolska 22, tel. 
457 65 40, kierownik DS Barbara Klonowska p. 10, tel. 
457 95 62 

Dom Studenta ARCHIMEDES - ul. Struga 16, tel. 454 
33 52, kierownik DS mgr Aleksandra Pustuła-Obłoza 
p.126 

Samorząd Studencki 
DS ZYGZAK ul. S. Mikołajczyka 10 tel. 400 63 87 
www.samorzad.po.opole.pl 
Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej pragnie 

powitać wszystkich studentów naszej uczelni w rozpo
czynającym się nowym roku akademickim 2006/2007, a 
w szczególności studentów pierwszego roku. Z dniem 
rozpoczęcia nauki należycie już do grona żaków Poli
techniki Opolskiej. Okres studiów, jakże ważny i jeszcze 
dla Was tajemniczy, niesie ze sobą wiele nowych obo-
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Wademekum studenta politechniki 

wiązków, ale także radości i miłych zdarzeń, które na 
pewno będziecie długo pamiętać. Samorząd Studencki 
, który jest oficjalnym ciałem reprezentującym wszyst
kich studentów, będzie Wam służył pomocą i radą 
przez caty okres studiów. Warto o tym pamiętać . 

Przewodniczącym samorządt1 w obecnej kadencji 
jes t Michał Podmagórski. W skład Parlamentu Stu
dentów wchodzą delegaci studentów do rad wydzia
łów, delegaci do Senatu PO, starostowie wydziałów, 
przedstawiciele rad Mieszkańców domów studenckich 
i przedstawiciel do Rady Bibliotecznej. 

Siedziba samorządu mieści się przy ul. S. Mikołajczy
ka 10 DS ZYGZAK (parter); biuro czyn11e jest ki lka razy 
w tygodniu w określonych godzinach, które wkrótce 
zostaną ustalone. 

Wszystkich studentów chcących uzyskać bliższe in
formacje na temat działalnośc i samorządu lub chętnych 
do współpracy zapraszamy do biura w godzinach urzę
dowania, tel. (77) 400 63 87. 

Samorząd Studencki w zakresie swoid1 uprawnie{1 
i obowiązków współuczestniczy w przyznawaniu sty
pendiów socjalnych, zapomóg losowych oraz miejsc w 
domach studenta. Zajmuje się także organizacją wszel
kich imprez kultura lnych, odbywających się w czasie 
roku akademickiego. Imprez~ która odbędzie się w naj
bliższym czasie, są planowane na koniec października 
Otrzęsiny, czyli chrzest s tudentów pierwszego roku. 
W pierwszej połowie listopada odbędą się Zlewy, czyli 
nocny maraton kabaretowy. Jest to wieczorek kultural
ny odbywający się rokrocznie, na którym kilka kabare
tów - a często są to sławy pierwszej wody - prezentuje 
swój dorobek artystyczny. To gwarantuje dobrą zabawę 
na przyzwoitym poziomie, dlatego już teraz serdecznie 
na nią zapraszamy. Z naszej strony zapewniamy nie
zaponmiane wrażenia. Bezapelacyjnie, największą z 
imprez jakich organizacj i podejmuje się samorząd, jest 
Studencka Wiosna Kulturalna „Piastonalia" - tydzie11, 
na który czekają studenci wszystkich opolskich uczelni. 
W czasie Piastonaliów odbywa się szereg konkurencji 
i rywalizacji sportowych, seanse kinowe, piknik na je
ziorze w Turawie, codzienne dyskoteki do białego rana 
oraz liczne koncerty największych gwiazd polskiej pio
senki. W nadchodzącym roku akademicki m Piastonalia 
planowane są w pierwszej połowic maja. Oprócz tych 
najważniejszych przedsięwzięć, samorząd ma w zamy
śle organizacje mniejszych imprez okolicznościowych, 
takich jak koncerty, dyskoteki, spotkania dyskusyjne, 
seanse meczów piłki nożnej oraz wiele innych, np. im
prezy integracyjne dla studentów pierwszych lat. Jak 
zawsze liczymy na życzliwość władz uczelni, co bardzo 
ułah,via nam działalność, którą adresujemy do wszyst
kich studentów Politechniki Opolskiej. 

W środowisku studenckim działają także: 
• Akademicki Związek Sportowy (AZS), 
• Akademicki Klub Żeglarski (AKŻ) 

oraz wiele studenckich kół naukowych. 
UWAGA! 
Studenci mieszkający w akademikach powinni pa

miętać, że jest to rów11ież ich miejsce pracy i odpoczyn
ku, wobec czego należy stosować si~ do przepisów po
rządkowych, z którymi można się zapoznać na tablicy 
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ogłoszeń w każdym domu studenta. W każdym DS 
działa Rada Mieszkańców. Wybory do niej odbędą się 
najprawdopodobniej ·w listopadzie (dokładny termin 
zostanie podany do ogólnej wiadomośc i ) . Podajemy za
sady wyboru Rady Mieszkańców oraz jej kompetencje: 

1. Radę Mieszkańców wybiera się w ogólnych wy-
borach. 

2. Z kandydowan ia do rady wyłączen i są studen-
ci I i V roku studiów. 

3. Czynne prawo wyborcze ma każdy student, 
mieszkający w DS. 

4. Komisja Wyborcza powoływana jest przez 
organ uchwałodawczy Samorządu Studenckiego. 
W skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić kandy
daci do wybieranej Rady Mieszkańców. 

5. Tryb i termin wyborów ustala Komisja Wybor-
cza, nie później niż do 15 listopada. 

6. W wyborach musi wziąć udział ponad poło-
wa mieszkańców DS-u, aby wynik wyborów można 
uznać za prawomocny. 

7. Skrócen ie kadencji w Radzie Mieszkaików na-
stępuje w przypadku: 

- skreślenia z listy studentów 
- zawieszenia w prawach studenta 
- zrzeczenia się mandatu 
- utraty miejsca w Domu Studenta 
- naruszenie regulaminu mieszkańca Domu 
Studenta 

8. Wszelkie decyzje Rady Mieszkańców muszą 
być zatwierdzone ponad połową głosów członków ra
dy. 

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

10. Decyzję Rady Mieszkańców - jeżeli jes t niezgodna 
z prawem - może uchylić rektor. 

Michał Podmagórski 

Opieka realizowana na rzecz studentów w 
ramach umów w rodzaju podstawowa opieka 
zdrowotna- informacja z Narodowego 
Funduszu Zdrowia 

Każdy ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, 
pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej 
spośród tych, którzy mają podpisany kontrakt z Naro
dowym Funduszem Zdrowia. 

Wybrany lekarz, pielęgniarka i położna podstawo
wej opieki zdrowotnej zapewniają opiekę medyczną w 
przychodni, gabinecie, szkole oraz domu podopieczne
go. Z wyłączeniem dni świątecznych, pomoc od wybra
nego lekarza, pielęgniarki czy położnej uzyskamy od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Poza 
wymienionymi godzinami możemy liczyć na pomoc w 
ramach tzw. opieki całodobowej w podstawowej opie
ce zdrowoh1ej, która jest zapewniona po godz. 18.00 w 
dni powszed11ie, a przez całą dobę w soboty, niedzielę, 

święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. 
Można zmienić 2 razy w roku bez pła tnie lekarza, pie

lęgniarkę i położną. Wystarczy tylko wypełnić deklara
cję, która jest dostępna u świadczeniodawców. Każda 
kolejna zmiana jest możliwa po wniesieniu opłaty w 
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wysokości 80 zł. Nie dotyczy to przypadków zmian 
miejsca zamieszkania oraz zaprzestania udzielania 
świadcze11 opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, 
pielęgniarkę i położną. 

Wademekum studenta politechniki 

Biblioteka Główna 
ul. K. Sosnkowskiego 31 (I piętro) 45-272 Opole, tel. 

400 62 37, e-mail: in1o@bg.po.opole.pl 
• dyrektor biblioteki - dr inż. Elżbieta Czerwińska, 

sekretariat p. 119 tel. wew. 6237 
Dodatkowo student ma prawo wyborn lekarza pod

stawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej w 
miejscu kształcenia (na 9 miesięcy w roku od paździer
nika do czerwca) i miejscu stałego zamieszkania (na 
miesiące vvakacyjne). Zasada ta dotyczy również dziec
ka studenta, które przebywa wraz z rodzicami w miej
scu jego nauki. W miejscu stałego zamieszkania student 
składa deklaracje wyboru .lekarza podstawowej opieki 
zdrowob,ej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowot
nej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich dołącza 
student przy wyborze lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki 
zdrowoh1ej w miejscu nauki. 

• z-ca dyrektora - mgr Mirosława Chmielnicka
Szymczak, p. 110 tel. wew. 6229 

Oddział Informacji Naukowej udziela wszelkich 
porad i informacji bibliotecznych, bibliograficznych 
i faktograficznych we wtorki, środy i piątki w godz. 
9.00- 15.00, w poniedziałki i czwartki od 9.00-17.00- tel. 
wew. 6231, p. 112. W oddziale udostępniane są polskie 
i zagraniczne elektroniczne bazy naukowe. 

Informacja przygotowana przy współpracy Opolskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Wypożycza l ni.a BG czynna: od poniedział

ku do czwartku w godz. 8.00- 17.00, w piątki od 
8.00 do 14.30. W soboty w godz. 8.30-14.00. Ist
nieje możliwość zamawiania książek ze stro
ny internetowej biblioteki: ""'"'w.bg.po.opole.pl 
Czytelnia BG, czynna: codziennie oprócz niedziel i świąt 
w godz. 8.30-18.45, w soboty w godz. 8.30-14.00. 

Wykaz świadczeniodawców rea lizujących świadczenia podstawowej opieki zdrowoh1ej na terenie miasta Opole: 

Nazwa świadczeniodawcy 

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP 
ZOZ w Opolu 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej!!Centrum" w Opolu 

Samodzielny J;ubliczny Zakład Opieki 
Zdrowomej 11Sródmiescie" w Opolu 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zd rowomej 11Zaodrze" 

Zakład Opieki Zdrowoh1ej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 

MEDICUS w Opolu sp. z o.o. 

Pr~ychodnia Rehabilitacyjna Spółki „Odno
wa Sp. z o.o. 

ZOZ.ZDROWIE S.C Ewa i Leszek Kocow
scy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
"BIOMED" w Opolu 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowob1ej 
Poradnia Medycyny Rodzinnej 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowoh1ej 
11ZWM-Malinka" w Opolu 

Grupowa Praktyka Lekarska 11Polimed" 
Tkaczyński i Partnerzy, Spółka Parh1erska 

NZOZ 11Caritas Diecezji Opolskiej" 

Zakład Usług Położniczo - Pielęgniarskich 
"Zdrowa Rodzina" 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
,,VlTA"Okos,Horbowy-Hordyńska Spółka 
Parh1erska Lekarzy 

Ulica/telefon 

Wrobłewskiego 46, 
teL 452 58 25 
Kościuszki 2, 
tel. 402 03 00 

Waryńskiego 30, 
tel. 441 20 70 do 71 

Licealna 18, 
tel. 474 30 87, 
474 46 92 

Krakowska 44, tel. 
4011170 

Pl. Piłsudskiego 5, 
tel. 444 49 99 

Koraszewskiego 8-
16, tel. 453 64 81 

Oświęcimska 121, 
tel. 456 2717 

Jagiellonów 86, 
tel. 454 39 45 
Fieldorfa 2, 
tel. 455 51 07, 
455 56 67 457 64, 45 
Szarych Śzeregow 
72, tel. 455 97 65, 
455 97 99 
Armii Krajowej 7, 
tel. 451 20 65 
świadczenia lekarza 
poz, świadczenia pie
lęgniarki poz 

Ozimska 20 

Bassego 9a, 
tel. 456 37 74 

Zakres udzielanych świadcze11 

świadczenia lekarza poz 

świadczenia lekarza poz, świadczenia 
pie lęgniarki poz 
świadczen ia lekarza poz, świadczenia 
pielęgniarki poz, świadczenia położ
nej poz 

świadczenia lekarza poz, świadczenia 
pie lęgniark i poz, świadczenia położ
nej poz 

świadczenia lekarza poz, świadczenia 
pielęgniarki poz 

świadczenia lekarza poz, świadczenia 
pielęgniarki poz 

- -

świadczenia lekarza poz, świadczenia 
pielęgniarki poz 
świadczenia lekarza poz, świadczenia 
pielęgniarki poz, świadczenia położ
nej poz 
świadczenia lekarza poz, świadczenia 
pielęgniarki poz 

świadczenia lekarza poz, świadczenia 
pielęgniarki poz 

świadczenia lekarza poz, świadczenia 
pielęgniarki poz 

świadczenia lekarza poz, świadczenia 
pielęgniarki poz 

świadczenia pielęgniark i poz 

świadczenia położnej poz 

świadczen ia lekarza poz 
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Punkt Informacji Normalizacyjnej - ul. Sosnkowskie
go 31 p. 113, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 
8.30-14.30 udziela informacji, udostępnia aktualne nor
my i inne wydawnictwa normalizacyjne. 

Czytelnia Wydziału Mechanicznego - ul. Mikołaj
czyka 5 p. 112B, czynna: od poniedziałku do czwartku 
w godz. 8.30-18,00, w piątki od 8.30-14.30, soboty zjaz
dowe -8.30-14.00. 

Biblioteka Wydziału Budownictwa - ul. Katowic
ka 48, czynna: od poniedziałku do czwartku w godz. 
8.30-17.45, w piątki - 8.30-15.00, w soboty zjazdowe od 
8.30-14.00. 

Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fi
zjoterapii - ul. Prószkowska 76, czynna: poniedziałek
czwartek w godz. 9.00-17.00, piątek w godz. 9.00-14.30, 
sobota od 8.30-14.00. 

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Inżynierii Pro
dukcji - ul. Luboszycka 7, czynna: poniedziałek, 

w godz. 10.30- 17.00, środa, czwartek 8.30- 17.00, wto
rek, piątek 8.30- 14.30, sobota 8.30- 14.00. 

Biblioteka udostępnia swoim użytkownikom kom
puterowe stanowiska multimedialne w OIN i wszyst
kich czytelniach. 

Szczegółowe informacje o bibliotece i jej agen
dach zamieszczone są na stronie internetowej http:// 
www.hg.po.opole.pl 

Wydział Budownictwa 
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole, tel. 456 50 85 - 7 
Dziekanat: tel./fax 456 50 84 
e-mail: wbud@po.opole.pl 
• dziekan - prof. dr inż. Roman Jankowiak - p. 101 
• prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. inż. Tadeusz 

Chmielewski - p. 101 
• prodziekan ds. studenckich - dr inż. Henryk No

wak - p. 101 
• prodziekan ds. organizacyjnych - dr inż. Wiktor 

Abramek - p. 102 
• kierownik dziekanatu - mgr Urszula Mazur - p. 

102 
Na wydziale funkcjonują następujące jednostki na

ukowo-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 Janko
wiak, 

Katedra Mechaniki Budowli, kierownikiem której 
jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski, 

Katedra Podstaw Projektowania Budowlanego, któ
rej kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Wojciech Skow
roński, 

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych, której 
kierownikiem jest prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk, 

Katedra Geotechniki i Geodezji, kierownikiem której 
jest dr hab. inż. Wojciech Anigacz, prof. PO 

Katedra Dróg i Mostów, kierownikiem której jest dr 
hab. inż. Lechosław Grabowski, prof. PO 

W roku akademickim 2001/2002 opiekunem I roku 
studiów dziennych jest mgr inż. arch. Bożena Banek 
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Pierwsze spotkanie studentów rozpoczynających 

studia dzienne na Wydziale Budownictwa z władzami 
dziekańskimi odbędzie się dnia 29 września br. o godzi
nie 9.00 w auli PO na I piętrze - budynek przy ul. Ka
towickiej 48. 

Wydział Edukącji Technicznej i 
lnlormatyczneJ 

45-036 Opole, ul. Luboszycka 5, tel. 453 84 47-49 wew. 
361, 362, e-mail: imfiche@po.opole.pl 

Dziekan dr hab. inż. Tadeusz Łagoda, prof. PO 
Prodziekan ds. studenckich dr Józef Szymczak 
Prodziekan ds. organizacyjnych dr Czesław Górecki 
Struktura organizacyjna 
Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej two

rzą: 

Instytut Matematyki i Fizyki - dyrektor instytutu dr 
Zygmunt Kasperski 

W skład Instytutu wchodzą: 
• Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki 

kierownik dr Zygmunt Kasperski, siedziba - ul. Lu
boszycka 3, tel. 453 84 47 - 49; sekretariat i laboratoria 
znajdują się przy ul. Luboszyckiej 3 - w Edenie, tel. 453 
8447 

• Katedra Fizyki - kierownik dr Czesław Górec
ki, siedziba przy ul. Ozimskiej 75, tel. 453 66 45 - 46, p. 
202-206 

Instytut Techniki i Edukacji - dyrektor instytutu dr 
hab. Maksymilian Gajek, prof. PO 

• Katerdra Zastosowań Chemii i Mechaniki - kie
rownik - dr hab. inż. J. Pająk, prof. PO p. 7 przy ul. Lu
boszyckiej 7, tel. 453 84 47 

• Katedra Techniki i Inżynierii Środowiska Pracy
kierownik - dr hab. Maksymilian Gajek, prof. PO, ul. 
Ozimska 75 tel. 453 66 45-46 

Opiekunem pierwszego roku studiów jest mgr Adam 
Ingram, a spotkanie organizacyjne odbędzie się 29 
września 2006 r. o godz. 9.00 w budynku przy ul. Miko
łajczyka 5. Inne ważne informacje dla studentów pierw
szego roku znajdują się na tablicy ogłoszeń w dziekana
cie przy ul. Luboszyckiej 5. 

Wydział Elektrotechniki.., 
Automatyki i InformatyKi 

45-272 Opole, ul. K. Sosnkowskiego 31 (budynek 
Lipsk), dziekanat tel. 400 62 16, 400 63 25, tel./fax 400 
63 45, 400 63 46. Sekretariat wydziału tel./fax 400 62 43, 
400 6213 

e-mail: weia@po.opole.pl 
• dziekan - p. 312 dr hab. inż. Ryszard Rojek, prof. 

PO, p. 311 
• prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. inż. Marian 

Łukaniszyn, p. 311 
• prodziekan ds. studenckich - dr hab. inż. Włodzi

mierz Stanisławski, prof. PO, p. 321 
• prodziekan ds. organizacyjnych - dr hab. inż. To

masz Boczar, prof. PO, p. 321 
• pełnomocnik dziekana ds. finansowych - dr inż. 

- Stefan Michalski, p. 311 
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• pełnomocnik dziekana ds. wymiany studenckiej 
- dr inż. Janusz Wrzuszczak, 

• dziekanat jest czynny w godz. 7.30 do 15.00 (tel. 
400 6216) 

• kierownik dziekanatu - Teresa Borucka 
Struktura organizacyjna 
W skład wydziału wchodzą cztery instytuty, które 

kształcą studentów i prowadzą badania naukowe: 
• Instytut Automatyki i Informatyki - dyrektor dr 

hab. inż. Ryszard Rojek, prof. PO (Lipsk, p. 418 tel. wew. 
6218, sekretariat 6217) 

-Katedra Automatyki i Systemów Informatycznych
kierownik dr inż. Karol Grandek (Lipsk tel. wew. 6204) 

- Katedra Informatyki ~ kierownik dr hab. inż. Wło
dzimierz Stanisławski, prof. PO (Lipsk p. 321 tel. wew. 
6210) 

- Katedra Sterowania i Elektroniki - kierownik dr 
hab. inż. Krzysztof Latawiec, prof. PO (Lipsk tel. wew. 
6206) 

• Instytut Elektroenergetyki - dyrektor prof. dr hab. 
inż. Jerzy Skubis, (Lipsk, II piętro, p. 219, tel. wew. 
6230.) 

- Katedra Inżynierii Materiałowej i Elektrycznej -
kierownik prof. dr hab. inż. Józef Kędzia 

- Katedra Systemów, Sieci i Urządzeń Elektrycznych 
- kierownik dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO 

- Katedra Wysokich Napięć - kierownik dr hab. inż. 
Tomasz Boczar, prof. PO (Lipsk p. 321) 

• Instytut Układów Elektromechanicznych i Elek
troniki Przemysłowej - dyrektor prof. dr hab. inż. Piotr 
Wach (mieści się przy ul. Luboszyckiej 7, I piętro, p. 113, 
tel. 453 84 47) zastępuje dyrektora dr hab. inż. Krystyna 
Macek-Kamińska, prof. PO 

- Katedra Elektrotechniki Przemysłowej - kierownik 
dr hab. inż. Bronisław Tomczuk, prof. PO 

- Katedra Maszyn Elektrycznych - kierownik prof. 
dr hab. inż. Marian Łukaniszyn 

- Katedra Napędu Elektrycznego, Diagnostyki 
i Elektroniki Przemysłowej r kierownik dr inż. Krzysz
tof Tomczewski 

- Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki - kie
rownik dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. 
PO 

• Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych -
kierownik prof. dr hab. inż . Zdzisław Kabza, Lipsk, ul. 
Sosnkowskiego 31, III piętro, p. 315, tel. wew. 6215. 

- Katedra Energetyki - kierownik prof. dr hab. inż. 
Gerhard Bartodziej 

- Katedra Metrologii i Systemów Pomiarowych -
kierownik prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza, 

Studenci pierwszych lat studiów odbywają zajęcia 
w budynkach Politechniki Opolskiej przy ulicach: 

• K. Sosnkowskiego 31 
• Luboszyckiej 7, 
• Ozimskiej 75, 
• Mikołajczyka 5. 
Studenci pierwszych lat we wszystkich sprawach 

dot. planu zajęć, zakwaterowania, stypendiów, itp. mo
gą prosić o wyjaśnienia i pomoc swoich opiekunów, 
którymi są dla kierunku: 

Wademekum studenta politechniki 

• elektrotechnika - dr inż. Barbara Grochowicz, ul. 
Luboszycka 7, III p.1 pokój 314, tel. 453 84 47 

• automatyka i robotyka - dr inż. Wojciech Hunek, 
budynek Lipsk, ul. Sosnkowskiego 31, V p., pokój 519, 
tel. 400 62 08 

• informatyka - dr inż. Małgorzata Kaliczyńska, bu
dynek Lipsk, ul. Sosnkowskiego 31, IV p., pokój 419, tel. 
400 61 42 oraz dr inż. Mariusz Sobot budynek Lipsk, ul. 
Sosnkowskiego 31, IV p., pokój 304, tel. 400 63 31 

• elektronika i telekomunikacja - dr inż. Maria 
Wrzuszczak, ul. Sosnkowskiego 31, V p., pokój 516, tel. 
400 62 09 

Tradycyjnie wraz z rozpoczęciem roku akademickie
go odbywa się uroczyste spotkanie władz wydziału ze 
studentami I roku. Odbędzie się ono 2 października br. 
o godz. 11.15 i 12.30 w sali Politechniki Opolskiej przy 
ul. Mikołajczyka (budynek „Łącznik"). 

Szkolenie w zakresie BHP oraz przysposobienie bi
blioteczne dla studentów I roku odbędą się w dniu 2 
października br. Informacje o terminach tych szkoleń 
kandydaci otrzymali indywidualnie w lipcu br. 

W ramach kierunku informatyka na studiach dzien
nych prowadzi się również kształcenie dla grupy 
dwujęzycznej (polsko-niemieckiej), dla której wybra
ne przedmioty oraz prace dyplomowe prowadzone są 
w języku niemieckim. 

Na wydziale prowadzone są również następujące 
studia podyplomowe: 

• Informatyka w procesach edukacyjnych (studia 
podyplomowe dla absolwentów wyższych uczelni 
z uprawnieniami pedagogicznymi i nauczycieli) 

• Systemy i sieci komputerowe 
Na Wydziale Elektrotechnikt Automatyki i Infor

matyki prowadzone jest 4-letnie studium doktoranckie 
dzienne z zakresu elektrotechniki oraz automatyki i ro
botyki. 

Wydział Mechaniczny 
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271, Opole, tel. 400 61 57, 

tel./fax 400 63 42, e-mail: wmech@po.opole.pl 
• dziekan - dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski, prof. 

PO, p. 218D 
• prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. inż. Grzegorz 

Gasiak, p. 218D 
• prodziekan ds. studenckich - dr inż. Gabriel Filip

czak, p. 13A 
• prodziekan ds. organizacyjnych - dr hab. inż. Ja

nusz Pospolita, prof. PO, p. 218D 
• dziekanat wydziału - kierownik mgr Wałda Fed

czenko, tel. wew. 6253, p. 13A 
Struktura organizacyjna: 
w skład wydziału wchodzi 8 katedr I które kształcą 

studentów i prowadzą prace naukowo-badawcze. 
• Katedra Inżynierii Procesowej - kierownik katedry 

- prof. dr hab. inż. Leon Troniewski, p. 2120 
• Katedra Inżynierii Środowiska - kierownik katedry 

- prof. dr hab. ~. Roman Ulbrich 
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• Ka tedra Materiałoznawstwa i Teclmologii Bezwió
rO\,vych - kierownik katedry - dr hab. inż. Stanisław 
Kró l, prof. PO, p. 215B 

• Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn 
- kierownik katedry - prof. dr hab. inż. Ewald Macha, 
p. 3118 

• Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysło

wej - kiero\A.rnik katedry - dr hab. inż. Bolesław Dobro
wolski, prof. PO, p. 22lE 

• Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Pro
dukcji - kierownik katedry- prof. dr hab. inż. Wit Grze
sik, p. 108E 

• Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych - kie
rownik katedry - dr hab. inż. Jerzy Jantos, prof. PO, 
p. llOD 

• Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej - kierownik 
katedry - dr hab. inż. Marek Tukiendorf, prof. PO, 
p. 303E 

Opiekw1am i studentów lat pierwszych są dla kie
runków: 

• inżynieri a środowiska - dr Wi lhelm Tie, ul. Miko
łajczyka 5 p. E 220, tel. 400 60 00, e-mai l: wtic@ipo.opo
le.pl 

• m echanika i budowo maszyn - dr inż Włodzimierz 
Będkowski, ul. Mikołajczyka 5, pok. 6 316, tel. 40 06 137, 
e-mail: wbed(a)po.opole.pl 

• technika roln icza i l eśna - dr Anna Ku
czuk, ul. Oleska '129 „Zapole" p. 114, tel. 400 62 76, 
e-mail: akuczuk<mpo.opole.pl 

Spotkanie studentów lat pierwszych z władzami wy
działu odbędzie się 29 września, w gmachu Wydziału 
Mechanicznego przy ul. Mikołajczyka 5, o godz. 9.00 
według harmonogramu wywieszonego w gablocie 
dziekan tu. 

W ty m dniu, zostanie również przeprowadzone 
szkolenie b iblioteczne oraz szkolenie w /,a kresie bhp -
obecność na szkoleniu obowiązkowa. 

Wy.dział W,ychowania Fizycznego i 
F1z1oterap11 

45-758 Opole, ul. Prószkows ka 76, telefon: 455 60 89, 
458 10 45, e-mail: wwfif@1po.opolc.pl, 

• dziekan - dr hab. Stanisław Zagórny, prof. PO 
• prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. Józef Wojnar 
• prodziekan ds. studenckich - dr Renata Szyguła 
• prodziekan ds. organizacyjnych - dr Dariusz Na

warecki 
Dziekanat prowadzi Elżbieta Wróbel, tel./fax 458 10 

45 
Poza obiektami przy ul. P rószkowskiej zajęcia odby

wać b~dą się: 

• nakrytej pływalni „Akwarium" przy ul. Ozimskiej 
48 

• zajęcia z lekkiej atletyki na stadionie MOSiR przy 
ul. Szarych Szeregów (obok Reala), 

• łyżwiarstwo - na Toropolu przy u l. Barlickiego 
(obok amfiteatru). 

Struktura organizacyjna: 
W sk-lad wyd ziału wchodzą: 
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• T11stytut Fizjoterapii - dyrektor instytutu - dr hab. 
inż. Jan Szczegielniak, prof. PO 

Strn ktu ra od J października: 
• Katedra Nauk Biologicznych 
• Katedra Biochemii i Fizjologii 
• Katedra Podstaw f-'iz joterapii 
• Katedra Fi,joterapii Klinicz nej. 
Instytut Wychowania Fizycznego - dyrektor instytu

tu - dr hab. Janusz lskrn, prof. PO 
• Katedra Wycl1owania Fizycznego i Sportu - kie

rownik prof. dr hab. Józef Wojnar. 
• Katedra Nauk Humanistycznych - dr. hab. Stani

sław Zagórny, prof. PO 
• Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego - kie

rown ik dr Stanisław Szczepański 

• Katedra Sportów Indywidualnych - kierownik dr 
hab. Janusz Iskra, prof. PO 

• Katedra Geografi i i Marketingu Turystyki - kie
rownik dr hab. Wiesław Drobek, prof. PO 

• Katedra Kulturowych Podstaw Turystyki - kie
rownik dr hab. Roman Nowacki, prof. PO 

• Katedra Turystyki i Rekreacji - kierownik dr Boże
na Królikowska. 

Wyd7.iał oraz opolski AZS zapraszają wszystkich 
studentów, a zwłaszcza studen tów pierwszycl1 lal, do 
udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w sek
cjach: 

• sekcja siatkówki Mi K (mę.:.iczyzn i kobiet) 
• sekcja koszykówki Mi K 
• sekcja lekkiej atletyki M i K 
• sekcja piłki n;cznej M 
• sekcja piłki nożnej M 
• sekcja narciarstwa alpejskiego Mi K 
• sekcja kullurystyczna M i K 
• sekcja aerobiku 
• sekcja wspinaczkowa (SP nr 11, ul. Chabrów) 
Opiekunami lat pierwszych w tym roku akademic-

kim są: 
• na wychowaniu fizycznym - mgr Justyn a Chara-

śna 

• na fizjoterapii - dr Karina Sionka 
• na turystyce i rekreacji - dr Bożena Królikowska. 
Spotkanie nowo przyj<;tych studentów studiów 

d.liennych z opiekunami odbędzie się w budynku wy
działu przy ul. Prószkowskiej 76 w dniu 29 września 
2006 r. o godz. 8.00 

Wydział Zarządzania i Inżynierii 
Produkcji 

45-047 Opole, ul. Wary11skiego 4, tel. 454 35 33, 453 04 
72, tel./fax 453 04 71, e-mail: wziip@po.opole.pl 

• dziekan - dr hab. Krzys,tof Malik, prof. PO 
• prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. Krystian Hef

fner 
• prod.óekan ds. studenckich - dr hab. Agata .lagó

rowska, prof. PO 
• prodziekan ds. organizacyjnyd1 - dr in7. Rafał 

Matwiejczuk 
dziekanat - tel. wew. 35 
kierownik dziekanatu - mgr inż. Dorota Załc;żna 



tura organizacyjna 
ad wydzi ału wchodzą: 

tytut Inżynierii Produkcji - dyrektor instytutu 
hab. inż. Janusz Jaworski 
edra Prawa i Administracji - kierownik katedry 
b. Marian Ciepaj, prof. PO 
edra Nauk o Zarządzaniu - kierownik katedry 
dr hab. Ludwik Habuda, 
edra Ergonomii i Socjologii Zarządzania - kie
<ated ry prof. dr hab. Robert Rauziński 
edra Polityki Regionalnej - kierownik katedry 
hab. Krystian J-:leffner 
edra Kształcenia Ustawicznego i Studiów Mię
dowych - kierownik katedry dr Maria Kania 
edra Marketingu i Logistyki - kierownik kate
inż. Rafał Matwiejczuk 
edra Nauk Ekonomicznych - kierownik kate
r hab. Krzysztof Malik, prof. PO 
~dra Badar1 Operacyjnych - kierownik katedry 
nż. Mirosław Dytczak, prof. PO 
:iał prowadzi kształcenie na trzech kienmkach 
: europeistyka, zarządzanie i marketing, zarzą
inżynieria produkcji. 
wnami lat pierwszych w tym roku akademie-

na europeistyce - dr hab. Andrzej Kracher, 

:arządzan i u i marketingu - dr hab. Agata Zagó
prof. PO 
zarządzaniu i inżynierii produkcji -dr inż. Ja
elki 
ania dla nowo przyjętych studentów odbywać 
według następującego planu: 
ania i szkolenia dla s tudentów pierwszego ro
ów dziennych w dniu 28 wrześn ia 2006 r. 
11ek zarządzanie i i nżynieria produkcji 
,ób z nazwiskami rozpoczynającymi s ię od li-

od 9.00 do 10.00 spotkanie z dziekanem - sala 
)pole, ul. Waryńskiego 4 
od 10.15 do 11.15 szkolenie biblioteczne sala 
l Opole, ul. Luboszycka 3 
od ll.15 do 12.15 szkolenie bhp sala WSM 13 

11. Luboszycka 9 
od 8.00 do 15.00 wydawanie legitymacji las 103 

11. Wary11skiego 4 
Jzostałych osób 
od 10.00 do 11.00 spotkanie z dziekanem - sala 
)pole, ul. Waryńskiego 4 
od 11.30 do 12.30 szkolenie biblioteczne sala 
I Opole, ul. Luboszycka 3 
od 12.30 do 13.30 szkolenie bhp sala WSM 13 
il. Luboszycka 9 
od 8.00 do 15.00 wydawanie legitymacji las 103 

11. Waryr'tskiego 4 
nek: europeis tyka 
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• od 13.45 do 14.45 szkolenie bhp sala WSM 13 
Opole, ul. Luboszycka 9 

• od 8.00 do 15.00 wydawanie legitymacji las 103 
Opole, ul. Wary11skiego 4 

Spotkania i szkolenia dla studentów pierwszego ro
ku studiów dziennych w dniu 29 września 2006 r. 

kierunek zarządzanie i marketing 
dla osób z nazwiskami rozpoczynającymi się od li

tery A-L 
• od 9.00 do 10.00 spotkanie z dziekanem - sala 

las-112 Opole, ul. Wary11skiego 4 
• od 10.15 do 11.'15 szkolenie biblioteczne sala 

eden-101 Opole, ul. Luboszycka 3 
• od 11.15 do 12.15 szkolenie bhp sala WSM 13 

Opole, ul. Luboszycka 9 
• od 8.00 do 15.00 wydawanie legitymacji las 103 

Opole, ul. Wary11skiego 4 
dla pozostałych osób 
• od 10.00 do 11.00 spotkanie z dziekanem - sa la 

las-112 Opole, ul. Waryńskiego 4 
• od 11 .30 do 12.30 szkolenie biblioteczne sala 

eden-101 Opole, ul. Luboszycka 3 
• od 12.30 do 13.30 szkolenie bhp sala WSM 13 

Opole, ul. Luboszycka 9 
• od 8.00 do 15.00 wydawanie legitymacji las 103 

Opole, ul. Waryńskiego 4 
Spotkania i szkolenia dla studentów pierwszego ro

ku studiów zaocznych w dniu 29 września 2006 r. 
kierunek: europeistyka 
• godz. 16.00 spotkanie z dziekanem - sala las-

112 Opole, ul. Waryńskiego 4 

kierunek: zarządzanie i marketing 
• godz. 17.00 spotkanie z dziekanem - sala las-

112 Opole, u l. Waryńskiego 4 
kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji 
• godz. 18.00 spotkanie z dziekanem - sala las-

112 Opole, ul. Waryńskiego 4 

Studium Języków Obcych 
45-271 Opole, ul. Mikołajczyka 5, tel. 400 62 58 
• kierownik studium - mgr Grażyna Redlich 
Sekretariat mieści s ię w p. 111 E w gmachu głów-

ny m. 
Studium prowadzi lektoraty dla s tudentów wszyst

kich kierunków z języków: angielskiego Qęzyk obo
wiązkowy), francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego, włoskiego. 

Koła naukowe 
Przed wszystkimi zainteresowanymi zgłęb ian iem taj

ników nauki stoją otworem studenckie kola naukowe: 
Na Wydziale Budownich,va: 
• Biodom - opiekun prof. dr hab. inż. Wojciech 
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• Road and Bridges - opiekun dr inż. Przemysław 

Jakiel 
Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki: 
• Elektrodynamicy - Eledyn - opiekun dr hab. inż. 

Bronisław Tomczuk, prof. PO 
• InFORMAT-opiekun dr hab. inż. Włodzimierz Sta

nisławski, prof. PO 
Na Wydziale Mechanicznym działa kilka studenc

kich kół naukowych: 
• Akademickie Stowarzyszenie Ekologiczne Klub 

Ekoinżyniera - opiekun dr Krystyna Słodczyk 
• Enerdżajzer - opiekun prof. dr hab. inż. Roman 

Ulbrich 
• Klakson - opiekun dr inż. Wacław Hepner 
• Skruber - opiekun prof. dr hab. inż. Leon Troniew-

ski 
• Technolog - opiekun dr inż. Tadeusz Hoszowski 
• Żubr - opiekun dr inż. Katarzyna Szwedziak 
Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 
• Akton - opiekun dr Karina Słonka 
• Metodos - opiekun dr Marek Jagusz 
• Bio-Top - opiekun mgr Dawid Bączkowicz 
• Globtroter. 
Na Wydziale Zarządzania i Inżynier.ii Produkcji -
• Arafin (Analiza-Rachunkowość-Finanse)- opiekun 

dr hab. Krzysztof Malik, prof. PO 
• Ekspert - opiekun prof. dr hab. inż. Ryszard Kno

sala 

Ciąg dalszy ze strony 9 
włączyli się także pracownicy naukowi Wydziału Elek
trotechniki, Automatyki i Informatyki, zwłaszcza w za
kresie przedmiotów informatycznych. Poza tym studia 
odbywać będą się na podobnych zasadach jak poprzed
nia ich edycja, słuchacze otrzymają także potrzebne po
moce dydaktyczne, podręczniki, itp. Zakończenie prze
widziane jest we wrześniu 2007 roku. 

To nie wyczerpuje jeszcze naszej oferty, w sumie 
uruchomionych zosta1ue różnych 8 studiów podyplo
mowych a zainteresowanych szczegółami zachęcam do 
przeglądania sh·ony www.efs.po.opole.pl. Planujemy 
jeszcze następującą tematykę studiów - zarządzanie 
projektami, zarządzanie projektami w ramach fundu
szy strukturalnych UE, finanse przedsiębiorstw, psy-
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oraz skupiające studentów Politechniki Opolskiej 
i Uniwersytetu Opolskiego 

• Studenckie Studio Radiowe Emiter - opiekun dr 
hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO 

Uzupehueniem naszego wademekum będzie infor
macja o działających w mieście duszpasterstwach aka
demickich. DA przy kościele Przemienienia Pańskiego 
(na ZWM-ie) zaprasza studentów na cotygodniową 
mszę św. i wieczorne spotka1ua do Cegielni poniedział
ki po 20.00 oraz w czwartki na godz. 19.30. Studentami 
opiekuje się ks. Marian Bednarek. 

Przy kościele Serca Pana Jezusa o.o. Jezuitów (ul. Jó
zefa Czaplaka la) znajduje się Jezuicki Ośrodek Forma
cji i Kultury Xaverianum, który zaprasza studentów 
na spotkania w każdy wtorek i czwartek na mszę św. 
o godz. 20.00 oraz w niedzielę na godz. 9.30 i 20.00. Po
sługę duszpasterską sprawują księża jezuici Piotr Gra
czykowski i Dariusz Piórkowski. 

W kościele akademickim przy ul. Drzymały 1 dzia
ła DA Resurrexit - opiekują się nim księża Radek Cha
łupniak, Jurek Kostosz i Darek Krok, którzy zaprasza
ją studentów od poniedziałku do czwartku po godz. 
18.00. Ponadto w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki 
w godz. 10.00-18.00 czynna jest kawiarenka studencka. 

W DA „Na Górce" (obok budynku głównego Uni
wersytetu Opolskiego) spotkania odbywają się w środy 
od godz. 15.00. 

chologia w biznesie, marketing, zarządzanie zasobami 
ludzkimi. 

Prof. Malik podkreślił również, że poza studiami 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wy
dział od lat prowadzi różnorodne studia podyplomo
we. Największym zainteresowaiuem cieszą się audyt 
i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji, 
których absolwenci uzyskują certyfikat audytora II 
stopnia i choć są to studia odpłatne, wciąż znajdują się 
chętni do ich podjęcia. 

Oferta studiów podyplomowych realizowana na wy
dziale jest bardzo bogata i zachęcam wszystkich do do
kładnego przejrze1ua informacji na stronie politechniki, 
a także do ich podjęcia - zakończył swoją wypowiedź 
prof. Krzysztof Malik. 

kd 
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Socrates Leonardo da Vinci Programy Ramowe 

Staże Leonardo da Vinci, w praktyce 
Czas płynie nieubłaganie i zale

dwie parę miesięcy wstecz organi
zowaliśmy pierwsze wyjazdy, a już 
jesteśmy poza półmetkiem realizacji 
trzeciego z kolei projektu wymian 
i staży w programie Leonardo da 
Vinci. To, skromne - być może - do
świadczenie uczy, iż nie jest wielką 
sztuką opracować, napisać i wysłać 
projekt na konkurs staży indywi
dualnych lub grupowych, otrzy
mać dofinansowanie i tym samym 
uszczęśliwić kilkanaście osób. 

Dziś (wrzesień 2006), 13 studen
tów Politechniki bądź to odbyło lub 
odbywa staże zawodowe w Hiszpa
nii, Niemczech lub Wielkiej Brytanii 
w ramach projektu Euro-Tech-Pla
cement-2006, natomiast 7 osób ocze
kuje na wyjazdy jeszcze jesienią lub 
wczesną wiosną 2007. 

Problem w tym, iż aby rzeczywi
ście wygrać projekt i należycie spo
żytkować uzyskane fundusze Komi
sji Europejskiej, trzeba - po drodze, 
a szczególnie w fazie przygotowaw
czej postawić kilka niezbędnych 

kroków, bowiem jak zwykle diabeł 
tkwi w szczegółach. 

Co oznaczają te szczegóły, zwykle 
okazuje się na miejscu i najważniej
sze, aby nie było za późno, a wy
negocjowane warunki znaczyły to 
samo dla stron, czyli promotora, 
instytucji przyjmującej i studenta
stażysty, będącego beneficjentem 
projektu. 

Druga połowa czerwca 2006: 
średniej wielkości, znany europejski 
kurort, kilkanaście hoteli od 50 do 
300 m od wspaniałej, piaszczystej 
i rozległej plaży u wybrzeży Morza 
Śródziemnego. Słupek rtęci sięga 
35°C, dawno nie lało (gdyż, w ogóle 
tu rzadko pada), ale trawniki przy
strzyżone i zielone, świeże kwiaty 
w gazonach, wewnątrz obiektów 
ruch - jak zwykle, przed „ wysokim 
sezonem" ... dość duży. Wspaniałe 
miejsce do aktywnego i biernego 
wypoczynku, ale czy również do 
pracy? 

Oto jeden z większych obiektów . 
w Gandii - partnerska instytucja 
w projekcie - Hotel Oasis Pałace. 
Sądząc po ofercie promocyjnej, jest 

to ogromna instytucja, oferująca 

pełny zakres usług turystycznych 
aktywności rekreacyjnych, wraz ze 
specjalistyczną infrastrukturą ob
sługi dużych konferencji i spotkań 
kongresowych. 

Obiekt liczy pon.ad 200 pokoi 
- od normalnych „jedynek" po 
wysoko standardowe apartamen
ty, sale konferencyjne na kilkaset 
osób, restauracje i bary, niewielki 
basen, urządzenia lecznicze i fizjo
terapeutyczne, gabinety odnowy, 
sale ćwiczer'I. Trzy główne windy (i 
kilka bocznych do celów gospodar
czych) obsługują jedenaście pięter. 
Prosta architektura wieżowca na
daje obiektowi lekki charakter do
brze wkomponowany w otoczenie, 
a urządzenie wnętrz i organizacja 
stwarza przyjazne warunki do wy
poczynku i rekreacji, szczególnie 
dla rodzin i kuracjuszy w różnym 
wieku. 

Praktyka studencka p. Magda
leny Kaczmarek, studentki V roku 
WWFiF - turystyka i rekreacja roz
poczęła się w dniu 13 marcu 2006 r. 
Czas trwania praktyki wyznaczono, 
zgodnie z projektem - na 21 tygo
dni, a więc zakończenie nastąpiło 6 
sierpnia 2006 r. 

Praktyka objęła szczególnie opra
cowany zakres, związany z progra
mem studiów i zgodnie z zakresem 
ush.ig oferowanych przez Hotel 
Oasis Pałace, praktykantka odbyła 
staż na wszystkich szczeblach sek
cji administracyjnej, rezerwacji i za
kwaterowania, sekcji rekreacyjnej 
i organizacji konierencji i spotkań 
branżowych. Staż M. Kaczmarek 
został podzielony na 4-5-tygodnio
we okresy pracy w poszczególnych 
sekcjach. Ze względu na charak
ter instytucji, pracownicy hoteli 
zatrudniani są w systemie pracy 
zmianowej, stażyści zatrudniani są 
w wymiarze 40 godz. tygodniowo. 
Dyżury przypadają także w dni 
świąteczne. 

Niewielka miejscowość w hrab
stwie Essen, mniej więcej w połowie 
drogi pomiędzy Londynem i Ip
switch, kilkanaście zaledwie kilo
metrów od miasta Chelmsford - żu-

Education and Culture 

Socrates 
Erasmus 

,. .. . . .. . .. . ..... SIXTH FRAMEWORK 
PROGRAMME 

pełnie na uboczu jest miejscowość 
Little Braxted - siedziba firmy EDL, 
to tu trafiło troje studentów naszej 
uczelni: Katarzyna Pernal, Wojciech 
Kasiuba oraz Przemysław Chomia
czewski. 

Firma EOL jest specjalistycznym 
biurem geodezji i inwentaryzacji 
budowlanej, składającym się z kil
kunastu stanowisk. Każdy z prak
tykantów korzysta z dwóch mo
nitorów - przygotowując dane na 
jednym i wykonując operacje pro
jektowe na drugim. Stażyści Poli
techniki Opolskiej przygotowywali 
informatyczną i projektową stronę 
zadań inwentaryzacyjnych poszcze
gólnych budynków oraz całych 
obiektów budowlanych wraz z par
kingami, małą architekturą, typem 
konsh·ukcji itp. 

Programy praktyk są starannie 
dobrane pod kątem specjalności, 
zakresu prac, specyfiki danego za
dania. Każdy z praktykantów posia
da własnego opiekuna, czuwającego 
nad postępem prac i służącym po
mocą. Opiekun stażysty (tutor) jest 
pierwszą osobą ze strony firmy, któ
ra ma codzienny kontakt z prakty
kantem i na bieżąco ocenia postęp. 

Właściwie nie odnotowano spe
cjalnych problemów merytorycz
nych pod względem przygotowania 
zawodowego studentów. Istniały 
natomiast problemy komunikacyjne 
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- zwłaszcza podczas pierwszych ty
godni pracy, a to ze względu na wy
magania językowe. Musimy sobie 
z tym poradz i ć, warunkiem podję
cia specjalistycznej pracy w Wielkiej 
Brytanii jest dobra znajomość języka 
angielskiego. 

Jakość projektu, sposób jego pro
wadzenia i satysfakcja stażystów 
z osiągnięć zależy od wspólnych 
przygotowań, dobrze pojętej współ
pracy pomiędzy organizacją wy
syłającą, organizacją przyjmującą 
i beneficjentem. W kanonie przygo
towa11 są takie elementy, jak: 

- precyzyjne określenie celów 
staży w kategoriach umiejętności 
i kwalifikacji, jakie mają nabyć be
neficjenci; 

- wybór kraju, organizacji gosz
czącej, programu stażu oraz jego 
długości, umożliw iające osiągnięcie 

tych celów; 
- dobór beneficjentów na podsta

wie przejrzystych i jasno określo
nych kryteriów; 

- przygotowanie beneficjentów, 
w porozumieniu z organizacjami 
partnerskimi, do życia zawodowego 
i kulturalnego, a także warunków 
panujących w kraju goszczącym, 

poprzez szkolenie językowe ukie
runkowane na poh·zeby zawodowe; 

- sporządzenie konh·aktu, które
go treść jest przejrzysta dla wszyst
kich zaangażowanych s tron; 

- orientacja na temat transportu, 
zakwaterowania, kwestiami zwią

zanymi z uzyskaniem pozwoleń na 
pracę (ewentualnych wiz), ubezpie
czenia społecznego, innych polis; 

- dokonanie oceny wraz z każ
dym beneficjentem, jego rozwo
ju osobistego i zawodowego, jaki 
dokonuje się dzięki uczestnictwu 
w programie Leonardo da Vinci. 

Konieczny jest stały, czasami nie
formalny kontakt pomiędzy nami 
a instytucją goszczącą, aby: 

- uzgodnić program dostosowany 
do indywidualnych potrzeb benefi-

cjentów (o ile to możliwe, podczas wi
zyt przygotowawczyd1); 

- ustalić zasady dotyczące monito
rowania postępów oraz opieki mery
torycznej i dydaktycznej; 

- wdrożyć uzgodnione procedury 
dotyczące potwierdzenia i uznania 
nabytych umiejętności i kwalifikacji 
(wprowadzenie Europass Mibility); 

- ustalić drogi, metody i środki ko
munikacji wszystkich sh·on, także be
neficjentów; 

dokonywać oceny projektu 
w sposób ciągły i podejmować odpo
wiednie działania, o ile zajdzie taka 
potrzeba (podstawą tu jest zaplano
wanie i odbycie wizyt monitoringo
wych). 

Zatem musimy uzgodnić z partne
rami, aby wypełniając swą rolQ insty
tucji przyjmującej: 

- promowali zrozumienie kultury 
i mentalności kraju goszczącego; 

- zlecali beneficjentom zadania 
i obowiązki odpowiadające ich wie
dzy, umiejętnościom, kwalifikacjom 
oraz celom szkolenia, a także, aby 
stażyści mieli dostęp do odpowied
niego wyposażenia i pomocy dydak
tycznych; 

- dokonali wyboru opiekuna, któ
ry będzie śledził post~py w procesie 
szkoleniowym studenta; 

- zapewnili wsparcie praktyczne, 
o ile zajdzie taka potrzeba, a także 
wsparcie finansowe, które zazwyczaj 
przewiduje się w projekcie jako wkład 
parh1erski (niestety, nie wszystkie fir
my oferują wkład parh1erski - wów
czas należy przewidzieć zwiększenie 
grantu w możliwych gran.icach); 

- sprawdzali czy każdy beneficjent 
posiada odpowiednią polisę ubezpie
czeniową. 

Natomiast nasz stażysta, urzędo
wo zwany beneficjentem, zobowią
zany jest do: 

- przesh·zegania wszystkich usta
leó wynegocjowanyd, w związ

ku z danym stażem oraz dołożenia 
wszelkich s tanu\ aby praktyka za
kończyła się sukcesem; 

KYPROS - Wyspa Afrodyty 
... mowa tu o szczególnym miej

scu w Europie- nie tylko najdalej na 
Wschód v.,ysuniętej wyspie w base
nie Morza Śródziemnego, leżącej na 

22 Wiadomości Uczelniane 

skrzyżowaniu strategicznych dróg 
pom iędzy Azją, Europą i Afryką 
- ale także, jednej z najstarszych cy
wilizacji, sięgającej 10 tys. lat. 

Konkurs rzeźby piaskowej na plaży w 

Gandii 

- stosowania się do zasad i prze
pisów organizacji goszczącej, przy
jętych w niej godzin pracy, kodeksu 
zachowania oraz zasad poufności; 

informowania promotora 
lub /i opiekuna jednostki wysyłającej 
o wsze.I kich problemach lub zmia
nach dotyczących praklyki; 

- przedłożenia, po za ko1kzeni u 
stażu raportu w przev,ridzianej for
mie, wraz z dokumentacją poświad
czającą poniesione koszty. 

A zatem, każdy projekt Leonardo 
da Vinci, w jakiejś cząstce, musi słu
żyć doskonaleniu systemów wstęp
nego kształcenia i szkolenia zawo
dowego, rozwojowi nowych kie
runków na studiach magisterskich 
lub podyplomowych, rozszerzeniu 
oferty edukacyjnej i szkolenia za
wodowego, promowaniu wpływu 
kształcenia zawodowego na pro
cesy innowacyjne, rozwojowi kon
kurencyjności na lokalnym rynku 
pracy, zwiększeniu szans zatrudnie
nia, współpracy między ośrodkami 
akademickimi a przedsiębiorstwa
mi, wzmocnieniu konkurencyjno
ści polskich szkół wyższych wobec 
uczelni zagranicznych . 

Janusz Fijak, Joanna Drozd 

Cypr jest trzecią co do wielkości 
pośród śródziemnomorskich wysp. 
Charakteryzuje się łagodnym kli
matem, zapachem jaśminu i dzikie-
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go tymianku, plantacjami cytrusów, 
gajów oliwnych, lasów piniowych 
i cedrowych oraz najstarszymi 
w świecie winoroślami. Szczególną 

cechą jest tradycja historyczna, pro
wadząca od kultu boskiej Afrodyty, 
poprzez tradycje filozofii stoickiej 
starożytnej Grecji, obecności Asyryj
czyków, Egipcjan, Persów i wyzwo
lenia tych ziem przez Aleksandra 
Wielkiego w 333 roku p.n.e. Ponad 
dwa wieki później, Marek Anto
niusz ofiarował Kleopatrze wyspę 

w prezencie ślubnym. Jednym z naj
ważniejszych wydarze11 podczas pa
nowania Rzymian było ustanowie
nie najstarszej administracji chrze
ścijańskiej założonej w Pafos przez 
apostołów Pawła z Tarsu i Barnabę 
(AD 45). Widoczne po dziś dzieó 
wpływy bizantyjskie, to przede 
wszystkim bogate monastyry oraz 
kościoły o unikalnej architekturze 
drewnianych dachów, zdobionych 
ścian malowidłami fresków oraz 
ekspozycją wspaniałych ikon. Dzie
sięć z nich usytuowanych w górach 
Troodos zostało wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturo
wego UNESCO. Tradycję wicków 
średnich otwiera burzliwy okres 
wypraw krzyżowych w XII wieku. 
Prowadzący III krucjatę Ryszard 
Lwie Serce podbił wyspę w 1191 
roku, lecz wkrótce odsprzedał ją 

templariuszom, następnie poprzez 
nadanie wyspy byłemu królowi Je
rozolimy z francuskiej dynastii Lu
signan, Dom Władców z Poitiers 
ustanowił na Cyprze monarchię ka
tolicką trwającą - początkowo pod 
władaniem Francuzów, a później 
Wenecjan przez trzy wieki - do 1571 
roku. Przez następne z górą trzy 
wieki Cypr był pod władzą Turcji, 
formalnie do 1914 roku. Aczkol
wiek, w tym czasie wszelkie kontak
ty z łacińską Europą zostały prze
rwane, to jednak powrócił na wyspę 
Ortodoksyjny Kościół Grecki. 

Wiele ciekawych wątków histo
rycznych i ku lturowych - mniej lub 
bardziej znanych z literatury - cha
rakteryzuje ten obszar. Dość powie
dzieć, iż wraz z otwarciem Kanału 
Sueskiego w 1869 roku, Brytyjczycy 
zauważyli strategiczne znaczenie 
wyspy i dziesięć lat później ustano
wili na Cyprze swoją adminish·ację, 
a w 1925 roku Cypr stał się kolonią 
Korony Brytyjskiej. W roku 1960, po 
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czteroletnich zmaganiach i walkach 
wyzwole1kzych proklam.owano na 
Cyprze niezależną republikę . 

Ponad 200 tys. Nikozja, mająca 
jednocześnie atrybuty niewielkiego 
miasta, jak i metropolii jest znaczą
cym centrum ekonomicznym, kul
turalnym, naukowym i handlowym 
kraju. Kosmopolityczny charakter 
miasta przejawia się w nowocze
snych centrach handlowych, luk
susowych hotelach, galeriach i cen
h·ach sportowych oraz obecności 

światowych znaków handlowych . . 
Urok miasta tkwi również w jego 
dalszej i bliższej przeszłości - wą

skie uliczki, zaułki, małe sklepiki 
i lokalne restauracyjki - wszystko 
to jest naturalną kontynuacją dzie
jów oraz historii najnowszej Cypru. 
"Lefkosija, the last divided capital" 
brzmi przejmujący napis na jednym 
z budynków przy linii demarkacyj
nej, stanowiącej granicę pomiędzy 

grecką i turecką częścią miasta po 
inwazji wojsk tureckich w 1974 ro
ku, a tragiczne losy 1/3 uchodźców 
ludności cypr)ryskiej wraz z listami 
zaginionych z tamtych lat, widocz
ne są do dzisiaj w specjalnej ekspo
zycji przy granicy. 

Cyprus College jest pierwszą 

cypryjską prywah1ą i w pełni aka
demicką ucze l nią o profilu naszej 
akademii ekonomicznej, założoną 

w Nikozji w 1961 roku. Aczkolwiek 
językiem urzędowym tej częsc1 

Cypru jest język grecki, to jednak 
równie szeroko w biznesie, handlu 
i szkolnictwie używany jest język 
angielski - i właśnie w tym języku, 
dwustronnych ofert programowych 
negocjowane były warunki wymia
ny studentów i nauczycieli pomię
dzy Cyprus College i Politechniką 
Opolską. 

Semestra lny system kształcenia 
zbliża nasze uczelnie, rok akadem ic
ki na CC jest również podzielony na 
dwa semestry (październik-stycze11 
i stycze11-maj) oraz dodatkowo sesję 
letnią, początek czerwca do Jl poło
wy lipca. 

Uczelnia oferuje kształcenie 

o profilu ekonomiczno-socjologicz
nym oraz programy dyplomów I i II 
stopnia w ponad 30 specjalnościach, 
m.in.: finanse i bankowość, biznes 
i administracja, ekonomia, informa
tyka i technologie komputerowe, 
finanse i systemy inwestycyjne, stu-

dia europejskie, zarządzanie syste
mami informacyjnymi, zarządzanie 
sportem - ale również dość specy
ficzne kierunki, jak: nauki społeczne 
i humanistyka, nauczanie począt

kowe, projektowanie graficzne i re
klama, prawo, multimedia, sztuka 
i nauki ścisłe, zarządzanie hotelami, 
dziennikarstwo i kreowanie wize
runku instytucji. Ofertą specjalną są 
dwulehue, pełne studia MBA. 

Zawartość programowa i system 
kształcenia mają charakter inte
growany i modułowy. Specjalności 
uzyskały pehtą akredytację i zostały 
uznane przez cypryjskie Minister
stwo Edukacji i Kultury. 

Wszystkie kierunki nauczane są 
w języku angielskim. Aczkolwiek 
znajomość języka angielskiego nie 
jest podstawowym kryterium przy
jęc i a, to również studenci Erasmusa 
muszą przejść specjalny test języko

wy, na podstawie którego wpisywa
ni są do grup o odpowiednim po
ziomie sprawności językowych. Stu
dentom o słabszej znajomości języka 
angielskiego oferowane są dodatko
we kursy intensywne w pierwszym 
semestrze, natomiast s tudenci mają
cy certyfikat, np. TOEFEL 550 lub in
ne o odpowiednim poziomie zwol
nieni są z testu kwalifikacyjnego. 

To, co najbardziej rzuca się 

w oczy przybyszowi do Cyprus Col
lege - to przestrze11, jasne dwupię
trowe pawilony, szerokie korytarze, 
obszerne sale wykładowe i labora
toria. Uczelnia oferuje wszelkie do
godności, a kampus składa się z kil
ku bloków, (nazwanych południo-

Cypr - wybrzeże 

1 Cl 50) wrzesień 23 
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wym, wschodnim i zachodnim), 
mieszczących biura administracji 
uczelni, bibliotekę i centrum badań 
stosowanych, centrum komputero
we i laboratoria, sale wykładowe 

i konferencyjne, centrum muzyki, 
centrum sportu, studio telewiz)f 
ne i radiowe, restaurację i kafeterie 
studenckie. 

Uczelnia oferuje pełne zakwate
rowanie w domu studenta zlokali
zowanym na terenie kampusu lub 
poprzez wynajęcie mieszkań pry
watnych w sąsiedztwie uczelni. Po
za zupełnie wyjątkowymi sytuacja
mi, nie jest konieczne korzystanie 
z komunikacji miejskiej w Nikozji. 
Zdecydowanje najbardziej rozpo-

wszechniona jest komunikacja taxi, 
a panujący ruch lewostronny nic za
chęca Europejczyków do samodziel
nego poruszania się. 

Cypr jest dla nas państwem dość 
drogim, aczkolwiek nie w przy
padku wszystkich dóbr. Ceny pod
stawowych artykułów żywnościo
wych; posiłek w stołówce akade
mickiej, kawa czy butla wody są 
porównywalne do cen we Włoszech, 

w Hiszpanii, czy też niemieckich 
miasteczkach akademickich. Śred
nia cena miejsca w akademiku to 
wydatek od 270 do 370 EUR mie
sięcznie, zaś na cały pobyt (wyzna
czony w sumie na 9 lub 10,5 micsią-

ca) trzeba przeznaczyć ok. 750 EUR 
w skali miesięcznej. 

Uczelnia udostępnia wyczerpują
ce materiały informacyjne, obejmu
jące zarówno sprawy akademickie, 
jak: programy specjalności, listy 
kursów, opis systemu kredytowe
go, a także w pełni aspekt admini
stracyjno-socjalny - system ochrony 
zdrowia, adresy szpitali i nazwiska 
poszczególnych lekarzy, funkcjo
nowanie banków oraz serwisu stu
denckiego. Uczelnia posiada nowo
czesną infrastrukturę studenckiego 
życia klubowego, kulturalnego oraz 
działają sekcje sportowe. 

Janusz Fijak 

Możliwości finansowania projektów badawczych 
oraz stypendia dla naukowców 

Wkrótce rozpocznie się nowy 
okres finansowania ze środków 
Unii Europejskiej na lata 2007-20[3, 
dzięki któremu projektodawcy będą 
mogli ubiegać się o dofinansowanie 
badań naukowych na jeszcze ko
rzystniejszych warunkach. Mając to 
na uwadze Punkt Kontaktowy Eu
ropejskich Programów Badawczych 
przy Politechnice Opolskiej we 
współpracy z Regionalnym Punk
tem Kontaktowym Programów Ba
dawczych przy Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach zorganizował semina
rium pt.,,Możliwości finansowania 
projektów badawczych oraz stypen
dia dla naukowców". Seminarium 
odbyło się w dniu 13 września br. 

Uczestników spotkania powitał 
rektor Politechniki Opolskiej prof. 
Jerzy Skubis. Następnie w-ce mar
szałek Józef Kotyś przeglądu moż
liwości dla sfery badawczo-rozwo
jowej, jakie pojawią się w nowym 
okresie programowania 2007-2013 
w ramach funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej. Podkreślił też 
znaczenie wielu ważnych inicjatyw 
podejmowanyd1 obecnie przez Po
litechnikę Opolską. Wymienił tutaj 
utworzenie Centrum Zarządzania 
i Monitoringu Regionalnej Strate
gii Innowacji Województwa Opol
skiego i Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości. Jako ważny dla 
przyszłości naukowej Opolszczyzny 
uznał projekt koordynowany przez 
naszą uczelnię pt. ,,Województwo 
Opolskie Regionem zrównoważo
nego Rozwoju. Foresight regionalny 
do 2020 r.". Zagadnienia związane 
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z mechanizma mi finansowymi za
prezentowała pani mgr Anna Sza
jer (Sekcja Europejskich Programów 
Badawczych i Funduszy Struktu
ralnych). Prezentacja ta ukazała 
możliwości finansowania projek
tów w zakresie badań naukowych 
ze wszystkich dziedzin i dyscyplin 
dotyczących m.in.: ochrony środo
wiska, ochrony dziedzictwa kultu
rowego, historii sztuki, rozwoju za
sobów ludzkich, opieki zdrowotnej 
i opieki nad dzieckiem, wdrażania 
przepisów z Schengen, polityki re
gionalnej i działań transgranicz
nych. 

Możliwości w zakresie projek
tów badawczych i stypendiów na
ukowych w ramach Funduszu Wy
szehradzkiego przedstawiła mgr 
Anna Pogan (z tej sa mej sekcji). Ta 
prezentacja miała na celu przypo
mnienie, iż uniwersytety, uczelnie 
prywatne, ośrodki naukowe mogą 
się starać o dofinansowanie badań 
naukowych ze środków Funduszu 
Wyszehradzkiego. Misją Funduszu 
Wyszehradzkiego jest wspomaga
nie rozwoju ściślejszej współpracy 
między krajami członkowskimi, 
wzmocnienie ich wzajemnych po
wiązań oraz integracja tyd1 państw 
z Unią Europejską. Wspomaganie 
różnych form współpracy regio
nalnej między krajami Grupy Wy
szehradzkiej odbywa się poprzez 
realizację v,,ielostronnych projektów, 
zwłaszcza w dziedzinie kulturalnej, 
naukowej, badawczej i edukacyjnej. 
Realizowane są również projekty 

związanych z wymianą młodzieży 
i współpracy transgranicznej w ra
mach programu stypendialnego dla 
s tudentów studiów doktoranckich 
lub podyplomowyd1 Funduszu Wy
szehradzkiego. 

Temat 7. Programu Ramowe
go przybliżyła mgr inż. Katarzyna 
Markiewicz-Śliwa. reprezentująca 
Regionalny Punkt Kontaktowy przy 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 

Podstawową cechą 7. Programu 
Ramowego, o której była mowa 
podczas seminarium, jest znaczne 
uproszczenie działania w stosunku 
do poprzednich Programów Ramo
wych. 7. PR zorganizowany zosta
nie w cztery szczegółowe programy, 
związane z czterema głównymi ce
lami europejskiej polityki badaw
czej: współpraca, idee, ludzie oraz 
zawartość i środki (wydajność) . 

Przegląd programów oraz ofert 
stypendialnych był przedmiotem 
wystąpienia mgr Maria Gałuszko 
z Regionalnego Punktu Kontakto
wego w Gliwicach. Podczas semina
rium zaprezentowane zostały moż
l iwości wyjazdów dla naukowców 
w ramach programu stypendialne
go Marie Curie. 

Spotkanie zakończyło się 
dyskusją i licznymi pytaniami ze 
strony uczestników. Dość obszerny 
zakres tematyczny seminarium 
sprawił, że pojawiły s ię sugestie 
o zorganjzowanie w przyszłości 
podobnych spotkań. 

Opracowanie mgr A1111a Pogan 
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Wieści z wydziałów 
Wydział Budownictwa 

Obrady mostowców 
Po raz szósty na międzynarodowym sympozjum 

Steel Bridges poświęconym różnym typom mostów 
stalowych spotkali się naukowcy w dniach 31 maja - 2 
czerwca br. tym razem na Uniwersytecie Technicznym, 
położonym w dzielnicy akademickiej Pragi, bo sym
pozjum co roku odbywa się w innym kraju. Głównym 
pomysłodawcą i organizatorem konferencji były Czech 
Technica l University (CVUT) i Czech Constructional 
Steelwork Association (CAOK) przy udziale European 
Convention for Constructional Steelwork (ECCS). Tego
roczna edycja sympozjum zgromadziła prawie 250 osób 
z ponad 22 państw, w tym wielu uczonych z Polski. 

Sympozjum zostało zainaugurowane w głównym 
holu uniwersytetu (fot. 1) przez przewodniczącego ko
mitetu organizacyjnego: prof. Jiri Studnicka z Uniwer
sytetu Technicznego w Pradze. 

Sympozjum odbywało się w 5 sesjach naukowych 
oraz 2 sesjach posterowych, ~ tematy sesji to: 

1. Estetyka i architektura 
2. Aspekty ekonomiczne w mostach stalowych 
3. Produkcja i budowa 
4. Trwałość i rehabilitacja 
5. Ważne wydarzenia w mostach stalowych 
W każdej z sesji przedstawiano po 5-6 referatów 

indywidualnych, a dotyczyły niemal wszystkich dzie
dzin inżynierii mostowej związanych bezpośrednio 

z utrzymaniem, estetyką, architekturą, oceną stanu 
technicznego, zarządzaniem, projektowan iem, napra
wą, wzmacnianiem i wykonawstwem stalowych kon
s trukcji mostowych w różnych rodzajach zastosowań 
w powiązaniu z aspektami ekonomicznymi rozpatry
wanych rozwiązań. 

Należy podkreślić fak t dość licznego udziału na
ukowców z Polski (fot. 2), którzy przedstawili interesu
j ące referaty, a mianowicie: 

Główny hol Uniwersytetu Technicznego w Pradze (otwar
cie konferencji) 

Jan Bień, Paweł Rawa i Jarosław Zwolski (Politech
nika Wrocławska): Monitoring of Dynamie Parameters 
of Steel Bridges by Vibration Tests (Monitoring para
metrów dynamicznych w mostach stalowych poprzez 
pomiar drgań). 

Jan Biliszczuk, Wojciech Barcik, Paweł Hawrysz
ków i Krzysztof Sadowski (Politechnika Wrocławska): 
Examples of Newly Built Steel Footbridges in Poland 
(Przykłady budowy nowych stalowych kładek d la pie
szych w Polsce). 

W sesji posterowej były prezentowane następujące 
prace: 

Edmund Budka (Promost Wrocław), Wojciech Lo
renc i Józef Rabiega (Politechnika Wrocławska): Con
temporary Steel Bridge Spans with Truck Structure on 
Breakstone (Tymczasowe przęsła stalowe z jazdą na 
podsypce z tłucznia). 
Łu kasz Konat, Grzegorz Pękalski i Józef Rabiega (Po

litechnika Wrocławska): Degradation Processes in Brid
ge Steels of the Tum of the 19th Century (Proces degra
dacji stalowego mostu z końca XIX wieku) . 

Znigniew Mańko (Politechnika Wrocławska): Fatigue 
Crack of Welds and Repair in Steel Spans of Railroad 
Bridge (Pęknięcie zmęczeniowe spoin i naprawa w sta
lowym przęśle mostu kolejowego). 

Jan Bier1 i Krzysztof Jakubowski (Politechnika Wro
cławska): H ierarch ical Classification of Damages of Ste
el Railway Bridges (Hierarchiczna klasyfikacja uszko
dzeń stalowych mostów kolejowych). 

Damian Bęben (Politechnika Opolska) i Zbigniew 
Mar1ko (Politeclmika Wrocławska): Analysis of Steel 
Shell of a Road Bridge Made of Corrugated Plates du
ring Backfilling (Analiza stalowej powłoki mostu dro
gowego wykonanej z blach falistych podczas zasypy
wania). 

Przerwy pomiędzy sesjami przeznaczone zostały na 
prezentację nowoczesnych technologii monitoringu, 
budowy i utrzymania różnych typów stalowych kon
s trukcji mostowych prezentowanymi przez znane firmy 
czeskie i zagraniczne. Uczestnicy zwiedzić mog]j także 
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zabytki Pragi m.in. Most Karola, Parlament, Hradczany, 
i wiele innych. 

Następne spotkanie, tj. 7th International Confcren
ce on Steel Bridge odbędzie s ię w Portugalii w Porto 
w 2007 roku pod przewodnictwem prof. Paulo J. S. Cruz 
z Univcrsity of Minho z Guimaraes. 

Konstruktorzy w Edynburgu 
Międzynarodowa konferencja pl. Sh·uctural Faults 

and Repair, odbyła się w dniach 13-15 czerwca 2006 ro
ku w Edynburgu w Assembly Rooms, położonym w sa
mym centrum starej stolicy Szkocji przy Goerge Street. 

Była to już jedenasta edycja konferencji na temat 
różnych typów konstrukcji inżynierskich, poprzed
nie spotkania odbywały się w Edynburgu i Glasgow. 
Głównym pomysłodawcą i organizatorem konferencji 
jest prof. M.C. Forcie z University of Edinbourgh, posia
dający duże doświadczenie w tego typu przedsięwzię
ciach, co bezpośrednio przekłada się na dość dużą licz
bę uczestników tej imprezy naukowej i wysoki poziom 
merytoryczny konferencji. 

W tegorocznej edycji uczcsh1ie::zylo już blisko 300 
osób z ponad 41 państw (Algieria, Arabia Saudyjska, 
Australia, Belgia, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Czechy, 
Dania, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, In
die, Irlandia, Jrak, Iran, Izrael, Japonia, Jordania, Kana
da, Korea Płd., Korea Pin., Kuwejt, Litwa, Łotwa, Nor
wegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Pols ka, Portugalia, 
RFN, Serbia i Czarnogóra, Singapur, Szwajcaria, Szwe
cja, Turcja, USA, Wielka Brytania, Włochy). 

Sympozjum zainaugurował przewodniczący prof. 
Mike C. Forde, który po powitaniu przybytych gości na
kreślił główne nurty i cele spotkania. Należy podkreślić 
doskonałą organizację dopracowaną w najmn i.ejszych 
szczegółach. Materiały konferencyjne ze streszczeniami 
wszystkich referatów - 213, zostały wydane w formie 
książki, którą autor s prawozdan ia może wypożyczyć 

zainteresowanym osobom. Do wydn1kowanych stresz
cze11 dołączono na płycie CD-ROM pełne wersje prac 
prezentowanych w czasie obrad. Konfcrencj~ podzielo
no na 41 sesji, w tym trzy plenarne, podczas których za
prezentowano wszystkie zakwalifikowane referaty. Ob
rady toczyły się równolegle w kilku salach. Konferencja 
została podzielona na trzy główne mirty problemowe: 

I. Mosty 

Widok z boku na: 
a) dwa mosty przl!z zatokt; Firth of Forth, 
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lI. Beton i materiały kompozytowe 
III . Budynki i konstrukcje inżynierskie 
Każdy dzień obrad rozpoczynała sesja plenarna, 

podczas której wygłaszano po dwa lub trzy referaty ge
neralne, a mianowicie: 

Dzie111: 
l. Dr KM Mahmoud (Bridge Teclu,ology Consulting 

& Engineering, New York, NY, USA): Uszkodzenia me
chaniczne kabli mostowych. 

2. Prof M Ohtsu, Dr M Shigeishi, T Suzuki & N 
AJver (Kumamoto University, Japan): Em isja akustycz
na i analiza spektra lna jako techniki badań nieniszczą
cych pomocne przy analizie pęknięć uszkodze11, korozji 
w betonie. 

Dzień 2: 
1. Prof J.C. Teng (Hong Kong Polytechnic University, 

China): Powstawanie uszkodzeń w konstrukcjach żel
betowych i zastosowanie materiałów kompozytowych 
FRP do ich wzmocnienfa . 

2. Prof O Bi.iyi.ikozti.irk & TY Yu (Massachusetts In
stitute of Tech nology, Cambridge, MA, USA): Wykry
wanie uszkodzeń filarów mostowych wzmocnionych 
materiałem CFRP. 
Dzień 3: 
1. Prof AS. Mosallam (UniversHy of California, Irvi

ne, USA): Współczesny stan wiedzy na temat rehabil ita
cji i bezpieczeństwa mostów autostradowych. 

2. Prof L Binda, L Cantini, P Condoleo, A Saisi, L 
Zanzi, (Politecnico di Milano, ltaly): Badania filarów 
katedry Syracuse na Sycylii. 

3. Prof J.H. Bungcy (University of Liverpool, UK): 35 
lat badań betonu metodą in silu. 

Po sesji plenarnej rozpoczynały się sesje problemo
we, ztożone z 4-6 referatów indywidualnych. Referaty 
dotyczyły niemal wszystkich dziedzin inżynieri i lądo

wej związanych bezpośrednio z utrzymaniem, oceną 
stanu technicznego, zarządzaniem, projektowaniem, 
naprawą, wzmacnianiem i wykonawstwem konstrukcji 
inżynierskich w różnych rodzajach zastosowań i w po
wiązaniu z aspektem ekonomicznym rozpatrywanych 
rozwiązań. 

Należy podkreślić fakt udziału polskich naukowców 
i to, że ich referaty wywołały duże zainteresowanie ze
branych, co objawiało się m.in. w dyskusjach toczonych 

b) zbliicnic mostu Forth Raił Bridge (1980 r.) 
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po prezentacjach oraz w kuluarach. Polacy przedsta
wili: 

Piotr Olaszek, Marek Łagoda (IBDiM, Warszawa): 
Investigation of cable-stayed bridge construction (Bada
nia mostu watnowego). Sesja: Steel Bridges+ Steel-Con
crete Composite Bridges & Cable-stayed Bridges (Mosty 
stalowe, zespolone i wantowe), 

Zbigniew Mańko (Politechnika Wrocławska): Load 
capacity reserves in old truss steel railroad bridge from 
experimental studies (Rezerwy nośności w starym mo
ście kolejowym o konstrukcji kratownicowej na pod
stawie badań doświadczalnych). Sesja: Steel Bridges 
+ Steel-Concrete Composite Bridges & Cable-stayed 
Bridges (Mosty stalowe, zespolone i wantowe), 

Damian Bęben (Politechnika Opolska), Zbigniew 
Mańko (Politechnika Wrocławska): Reinforcement of 
old brick arch bridge by steel shell structure made from 
corrugated plates (Wzmocnienie starego mostu cegla
nego przez stalową powłokę wykonaną z blach fali
stych). Sesja: Masonry Arch Bridges (Kamienne mosty 
łukowe). 

W przerwach pomiędzy sesjami można było zapo
znać się z nowoczesnymi technologiami monitoringu 
różnych typów konstrukcji inżynierskich prezentowa
nymi przez firmy wykonawcze. 

Przy okazji międzynarodowej konferencji pt. Struc
tural Faults and Repair, autor odbył także wycieczkę 
techniczną i zapoznał się z ciekawymi i znanymi obiek
tami mostowymi (fot. la) znajdujących się na terenie za
toki Firth of Forth, nieopodal miejscowości North Qu
eensferry (Szkocja). Pierwszy most (Forth Raił Bridge), 
przez tę zatokę został wybudowany w roku 1890 (fot. 
lb). Jest to obiekt kolejowy, którego projektantami by
li Sir John Flower i Sir Benjamin Donald. Był to pierw
szy most, który został wybudowany w całości ze stali 
(54000 Mg) i jednocześnie był najdłuższym na świe
cie obiektem mostowym o przęsłach typu cantilever 
- wspornikowych o łącznej długości około 2500 m. Przy 
budowie tego mostu zginęło 31 pracowników z powo
du zawalenia się jednego z przęseł, co upamiętnia obe
lisk w pobliżu mostu. 

Nieopodal starego mostu znajduje się nowy, drogowy 
most wiszący, noszący nazwę Forth Road Bridge, który 
został otwarty przez Królową Elżbietę w roku 1964. Ma 
on rozpiętość również około 2500 m, a jego dwa głów-

Geotermia Pyrzyce 
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ne pylony mają wysokość 156 m. Główne przęsło mostu 
zostało podwieszone do około 48000 m drutu, a do wy
konania całego mostu zużyto około 39000 Mg stali. 

Autor miał również możliwość poznania zabytków 
kultury szkockiej, ro.in. Zamek Królewski, siedzibę 

Lorda Provosta, najdłuższą ulicę w Szkocji (Mile Road) 
wiele innych obiektów. 

Dr inż. Damian Bęben 

Wydział Elektrotechniki, 
Automatyki i Informatyki 

Szlakiem elektrowni niekonwencjonalnych 
W dniach 25-26 maja odbyła się wycieczka dydak

tyczno-turystyczna „ Szlakiem elektrowni niekonwen
cjonalnych", w której uczestniczyła grupa 40 shtdentów 
III, IV i V roku kierunku elektrotechnika oraz informa
tyka. Celem wyjazdu było poszerzenie i uzupełnienie 
wiadomości teoretycznych z przedmiotów o tematyce 
elektroenergetycznej ze szczególnym uwzględnieniem 
energii odnawialnych. Opiekunem naukowym wyjaz
du był prof. Tomasz Boczar, a organizatorem wycieczki 
studentów III roku elektrotechniki Patryk Weisser. W czę
ści naukowej uczestnicy wyjazdu zwiedzili kolejno po
łożoną nad naturalnym dopływem Bobru elektrownię 
wodną w Dychowie, gdzie jedną z atrakcji było przej
ście katakumbami pod konstrukcją zapory. Elektrownia 
w Dychowie, której moc elektryczna wynosi 79,3 MW, 
jest jedną z sześciu pracujących w polskim systemie 
elektroenergetycznym elektrowni o charakterze pracy 
szczytowo-pompowym. Studenci mieli również okazję 
zobaczyć kanał derywacyjny o długości 20,4 km dopro
wadzający wodę do zbiornika wyrównania dobowego 
o powierzchni 100 ha i użytecznej pojenu1ości energe
tycznej 3,6 mln m3, stare turbiny i urządzenia pompowe 
oraz zmodernizowaną w 2005 roku stację elektroener
getyczną. 

Następnym punktem wycieczki była wybudowana 
w 1997 r. ciepłownia geotermalna w Pyrzycach, w któ
rej studenci mogli zobaczyć jeden z czterech odwier
tów wody geotermalnej o temperaturze 61 °C, zespół 
filtrów, pomp cyrkulacyjnych i wymienników ciepła, 

Maszynownia elektrowni wodnej w Dychowie 
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Uczesll1icy wycieczki na niemieckiej plaży 

zbiornik wody spustowej, magistralę ciepłowniczą oraz 
nisko- i ·wysokotemperaturowe kotły grzewcze. Ostat
nią atrakcją naukową pierwszego dnia wycieczki była 
największa w Polsce farma wiatrowa położona nad Za
lewem Szczeci 11skim, na południowy wschód od wyspy 
Wolin we wsi Zagórze. Powstały w 2000 roku park wia
trowy składa się z 15 turbin fu-my Vestas. Zastosowane 
turbiny V80 o mocy 2 MW są wyposażone w trójpłato
wy wirnik o średnicy 80 m, które zostały umieszczone 
na 90 m wieżach. 

Po dotarciu do Szczecina, gdzie przewidziany był 
nocleg, studenci rozpoczGli część nieoficjalną wyjazdu, 
aktywnie uczestnicząc w imprezach zorganizowanych 
w ramach juwenaliów szczecil1skich. 

Drugi dzier1 wycieczki rozpoczął się od spaceru po 
najstarszej części Szczecma począwszy od mosh1 dłu
giego, ratusza, przez bramę Królewską, Zamek Książąt 
Pomorskich, i Wyższą Szkołę Morską. Ostatnią atrakcją 
turystyczną Szczecina było zwiedzanie Muzeum Mor
skiego. Następnie już po slTonie niemieckiej v.rycieczka 
udała się do miejscowości Peencmiinde, gdzie znajdo
wał się utajniony przez władze Ili Rzeszy poligon do
świadczalny z wyrzuhuami, biura projektowe oraz za
kłady zbrojeniowe, w których produkowano pierwsze 
pociski balistyczne o napędzie rakietowym o nazwie 
Vl i V2, sko.nstruowane przez zespół nienueckich uczo
nych pod kierunkiem Wernhera von Brauna. Skonstru
owana bro11 została użyta do przeprowadzenia ataków 
rakietowych na duże miasta jak Londyn, Antwerpia, 
Bruksela czy Liege. Obecnie znajduje się tu muzeum 
teclmiki rakietowej, w którym pozostawiono zbombar
dowane przez siły lohucze RAF-u fabrykę pocisków Vl 
i V2, elektrownię i budynki mieszkalne pracown ików. 
Dodatkowo można było zobaczyć samoloty odrzutowe 
różnych typów, helikoptery, rakiety balistyczne i nośne 
satelitów, a także tódź podwodną. Na koni.ee d1ua sh1-
denci mieli możliwość pospacerowania po piasko·wych 
plażach niemieckiego wybrzeża Morza Bałtyckiego, 
gdzie kilku śmiałków zdecydowało się na kąpiel w lo
dowatej wodzie, co wzbudziło zdziwienie u spacerują
cych Niemców i entuzjazm wśród pozostałych uczest
ników wycieczki. Niestety z powodu święta landowego 
nie udało się zwiedzić elektrowni a tomowej w Lubmi
nie, ale uczestnicy wyjazdu wyrazili chęć zorgruuzowa
nia kolejnej wycieczki w przyszłym semestrze. 

28 Wiadomości Uczelniane 

Uczestnicy konferencji na tle hali wystawowej Park Hall 
w Tampere 

O akustyce w Finlandii 
W dn iach od 29 maja do 2 czerwca br. w miejscowości 

Tampere w południowej Fi n land ii odbyła się największa 
europejska konferencja naukowo-tecluuczna Euronoise 
2006 - The 6th European Conierence on Noise Control 
- poświęcona problematyce redukcji hałasów, wibro
akustyce oraz szeroko pojętej akustyce. W konferencji 
uczestniczył'o przeszło siedmiuset naukowców z ponad 
dwudziestu krajów, w tym 22 Polaków. Wydział Elek
trotechniki, Automatyki i Informatyki reprezentowali 
prof. Tomasz Boczar i dr Dariusz Zmarzły, którzy za
prezentowa ł i dwa referaty zatytułowane : "The Applica
tion of the Time-Frequency Methods for the Analysis of 
Signals Disturbing the Measurernents of Electrical Dis
charges Measured by the Acoustic Emission Method" 
i "Wavelet Ana lysis of Acoustic Disturbing Signals Oc
curring Duri.ng Diagnostic Measurements of a Power 
Transformer" w czasie sesj i Measurements techn iques 
and rnethods. Oprócz napiętego programu naukowe
go, obejmującego 44 sesje tematyczne, organizatorzy 
konferencji przewidzie li szereg atrakcji turystycznych. 
Uczesttucy konferencji mogli zwiedzić położone wśród 
lasów, nad pięcioma jeziorami Ta mpere, laboratoria ba
dawczo-wdrożeniowe Noki oraz stolicę Finlandii Hel
sinki, gdzie główną atrakcją oprócz gmachu parlamen
tu i senatu, cerkwi, targu rybnego i portu była wizyta 
polskiej fregaty Daru Młodzieży. 

T Boczar 

Wydział Mechaniczny 
• Zespół prof. ·włodzim ierza Kotowskiego z Kate

dry Inżyn ier ii Środowiska współuczestniczy w działa
niach projektowo-montażowych na terenie Firmy 01e
micznej Dwory koło Oświęcimia (dawniej Zakłady Che
miczne Oświęcim) dwóch linii neutralizacji termicznej 
oraz utylizacj i wyselekcjonowanych odpadów komu
nalnych i przemysłowych, osadów pościekowych, od
padów medycznych (szpitalnych) oraz części padłych 
zwierząt. 

Każda z linii ma dobo""Y przerób 10 ton ww. odpa
dów, które będą przetwarzru1e trzema różnymi sposo
bami: 

- w generatorach tlenowo-parowego zgazowywa
nia, 
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- za pomocą pirolizy (koksowania) bez dostępu po
wietrza, 

- poprzez spalanie z ewentualnym udziałem katali
zatorów. 

Gaz syntezowy oraz spaliny będą selektywnie 
oczyszczane z zawartych w nich trucizn. Spaliny zosta
ną skierowane d o kotłów wodnoparowych, z których 
para będzie utylizowana dla celów teclmologicznych 
fabryki oraz wykorzystywana w procesie suszenia osa
dów pościekowych. 

Wytworzony w generatorach zgazowania odpadów 
gaz syntezowy zostanie przez silniki tłokowe, sprzężo

ne z elektrogeneratorami wykorzystany do produkcji 
energii elektrycznej. Koszty inwestycyjne obu omówio
nych wyżej ciągów termicznej utylizacji różnorakich 
odpadów wyniosą 12 milionów złotych . 

• W dniach 20-24.08.2006 r. odbyła się międzynaro
dowa konferencja w zakresie zaawansowanych syste
mów kontroli pojazdów. Konferencja ta pod nazwą 8th 
International Symposium on Advanced Vehicle Conh·ol 
(AVEC '06) zorganizowana została w Taipei na Taiwa
nie. Konferencja organizowana cyklicznie co dwa lata, 
z tej możliwości skorzystali pracownicy naszej uczelni 
prof. Jerzy Jan tos i Jarosław Mamala z Katedry Pojaz
dów Drogowych i Rolniczych. Wygłosili oni referat pt. 
Control of friction degree in the continuously variable 
transsmision in pasenger car, w sumie wygłoszono 250 
referatów, z czego 40% wygłosili prelegenci z wielkich 
koncernów motoryzacyjnych takich jak Ford, Nissan, 
Toyota. Następna konferencja planowana jest na rok 
2008 w KOBE w Japonii. 

Poza konferencją nasi pracownicy zwiedzili Przemy
słowy Technologiczny Instytut Badań Industrial Tech
nology Research Institute (ITRI), w którym jest zatrud
nionych 5000 tysięcy osób, a dziennie jest zgłaszanych 
około 5 patentów w czterech dziedzinach. 

Sala konferencyjna. Od lewej: J. Mama la, P. Boguś, J. Jantos, 
Che-Wun Hong - General Chair of AVEC'06, J. Merkisz 

Wydział Wychowania 
Fizycznego i Fizjoterapii 
Nabywanie praktycznych umiejętności 
w kształceniu kierunkowym 

J.D. 
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To tytuł konferencji naukowej zorganizowanej 
w dniach 28-29 czerwca bieżącego roku w Akademii 
Podlaskiej. Była to już siódma edycja z cyklu konferencji 
Jakość kształcenia w szkole wyższej organizowanych przez 
tę uczelnię . Wzięło w n iej udział ponad siedemdziesiąt 
osób, przedstawicieli środowisk akademickich z całego 
kraju: uniwersytetów - Wrocławskiego, Marii Curie
Skłodowskiej i KUL w Lublinie, Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, Śląsk iego, Łódzkiego, Akademii Peda
gogicznej w Krakowie, Akademii Pedagogiki Specjal
nej w Warszawie, Akademii Świętokrzyskiej, Akademii 
Rolniczej w Szczecinie, Akademii Podlaskiej, politech
nik - Gdańskiej, Opolskiej, Radomskiej, Śląskiej i Wro
cławskiej. Politechnikę Opolską prezentowali dr Kazi
mierz Burtny i dr Stanisław Szczepański, pracownicy 
Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego. 

Tematyka konferencji dotyczyła następujących za
gadnień: 

• Miejsce praktyki w planie studiów 
• Praktyki zawodowe w studiach dziennych zaocz

nych 
• Praktyki dyplomowe w studiach dziennych za

ocznych 
• Zaangażowanie studenta w realizację praktyki. 
W pierwszej - plenarnej części konferencji omawiano 

teoretyczne problemy jakości przygotowania zawodo
wego studentów, wskazując przy tym na miejsce i ro
lę nauczyciela akadem ickiego w realizacje tego zada
nia oraz na nowe uwarunkowania, jakie wnosi ustawa 
o szkolnictwie wyższym. Zwracano uwagę na rozbież
ności między modelem postulowanym a realiami doty
czącymi spójności teori i i praktyki w kształceniu akade
mickim, zwłaszcza w uczelniach ukierunkowanych na 
przygotowanie do określonego zawodu. Nadal w wielu 
uczelniach przygotowanie teoretyczne dominuje nad 
przygotowan iem zawodowym. Być może przyczyną te
go stanu rzeczy jest koncentrowanie się uczelni na speł
nianiu for malnych wymogów tzw. ,,unaukowienia" niż 
na jakości przygotowanfa praktycznego studentów. Nie 
ulega wątpliwości, że ważną rolę w tej dziedzinie od
grywa czy1mik ekonomiczny; przygotowanie praktycz
ne jest znacznie droższe niż przygotowanie teoretyczne. 
Z wypowiedzi referentów wynikało, że zupełnie nieź le 

radzą sobie z przygotowaniem zawodowym kierunki 
pedagogiczne, natomiast duże h·udności występują na 
kierunkach inżynierskich. Chyba do wyjątku należy 
Politechn ika Gdańska, w której bardzo sprawnie działa 
system praktyk zawodowych. 
W części drugiej, prowadzonej w grupach problemo
wych, prezentowane były doniesienia z prac badaw
czych oraz praktyczne rozwiązania organizacji praktyk. 
Należy w tym miejscu wspomn ieć, że bardzo duże za
interesowanie wśród uczestników tych sesji wzbudzi
ły rozwiązana stosowane na naszym wydziale, a nasze 
dzienniki praktyk, pomyślane jako program ukierun
kowanego samokształcenia studentów, stały się obiek
tem pożądania wielu uczesh1ików konferencji, (niestety 
nie byliś~11y w s tanie obdarować wszystkich chętnych). 
Również s tosowane przez nas wieloczynnikowe bada
nia ewaluacyjne skuteczności praktyk oraz współpra-
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ca z nauczycielami - opiekunami praktyk uznano jako 
oryginalne i godne naśladowania. 
Udział w konferencji uważamy za bardzo pożyteczny, 
bowiem oprócz tego, że mogliśmy dowiedzieć się, jakie 
rozwiązania stosowane są w innych uczeln iach, mieli
śmy możność zweryfikować słuszność naszej koncep
cji dotyczącej idei i sposobów realizacji przygotowania 
metodycznego naszych studentów. 

Wydział Zarządzania 

i Inżynierii Produkcji 

Stanisław Szczepański 

• W przyjaznej atmosferze Ośrodka Wypoczynkowo
Wczasowego „Zagroń" w Szczyrku w dniach 19-22 czer
wca br. odbyła się konferencja Efektywność Zastosowań 
Systemów Informatycznych, zorganizowana przez 
Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Infor
matycznego. Tematem przewod nim była efektywność 
zastosowań systemów informaty~znych, a w szczególno
ści strategie informatyzacji, informatyzacja adm inistracji, 
integracja aplikacji i nowe kierunki rozwoju informatyki, 
problematyka społeczeństwa informacyjnego, kierowanie 
projektem informatycznym, metodyki wdrożenia sys
temów informatycznych, ,,case study", efektywność 
zarządzania wiedzą, informatyka w szkole, informatycz
ne wspieranie procesów logistycznych. W sesji plaka
towej wystąpili : dr inż. Dominika Biniasz, dr inż. Iwona 
Pisz (Rola systemów CRM w relacjach z klientami branży 
meblarskiej) oraz dr inż. Dominika Biniasz, dr inż. Pie>tr 
Chwastyk (Rola i znaczenie technologii in formatycznej 
we wspomaganiu działalności przedsiębiorstw). 

• Mgr inż. Iwona Łapuńka, mgr inż„ Barbara Barnwi 
oraz dr inż. Piotr Chwastyk wzięli udział w VII[ Między
narodowej Konferencji Naukowej Computer Aided En
gineering (Komputerowe Wspomaganie Prac Inżyn ier

skich) objętej honorowym patronatem prof. Tadeusza 
Lutego - rektora Politeclmiki Wrocławskiej. Tradycyjnie 
już, miejscem obrad w dn iacl1 21-24 czerwca 2006 r. by
ła Polanica Zdrój. Mgr inż. I. Łapuńka zaprezentowa ła 
wspó-łautorski artykuł „Wielokryterialna ocena wariai1-
tów p lanu realizacji projektu techniczno-organizacyj
nego". Również współautorski artykuł 11Zastosowanie 
metody parametrycznej w szacowaniu kosztów wytwa
rzania na etapie projektowania" przedstawiła mgr inż. 
B. Bamuś. Współautorem obydwu artykułów był prof. 
dr hab. inż. Ryszard Knosala. Dr P. Chwastyk wystąpił ja
ko reprezentant autorskiego zespołu z dr inż. Dominiką 
Biniasz, prezentując artykuł „Waria ntowanie procesów 
wytwarzania i szacowanie kosztów produkcji jako ele
menty zintegrowanego systemu CAD/CAM". Prof. dr 
hab. inż. Eugeniusz Rusiński (przewodniczący Komi
tetu Naukowego i Organizacyjnego) wręczył dyplom 
za zajęcie II miejsca w sesji plakatowej mgr inż. Iwonie 
Łapuńce oraz prof. Ryszardowi Knosali za prezentację 
współau torskiego artykuh1. 

• Mgr inż. Brygida Klemens wzięła udział w VI Kon
ferencj i Naukowej z cyklu Konkurencja i koegzystencja 
regionów w procesie integracj i europejskiej KLASTRY 
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JAKO NARZĘDZIA LOKALNEGO I REGIONALNE
GO ROZWOJU GOSPODARCZEGO. Konferencja, zor
ganizowana przez Katedrę Ekonomii i Zarządzania Go
spodarką Politechniki Lubelskiej odbyła się w Ośrodku 
Szkoleniowo-Wypoczynkowym 11 Energetyk" w Nałę
czowie. Mgr inż . B. Klemens zaprezentowała współ
autorski referat 11Koncepcja klastrów wśród czynników 
zwiększających atrakcyjność inwestycyjną regionu (na 
przykładzie województwa opolskiego)". Współauto
rem artykułu był prof. dr hab. Krystian Heffner. 

• Dr inż. Janusz Wie.lki, jako ekspert Komisji Euro
pejskiej, wziął udział w ocenie projektów nadesłanych 
w ramach programu eTEN, które ukierunkowane były 
na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs -
Small and Medium Enterprises). Projekty były oceniane 
w dniach 3-7 lipca br. w budynku Komisji Europejskiej 
przy skwerze Frere-Orban 8 w Brukseli. 

• Dnia 11 lipca na Wydziale Ekonomii Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach, odbyła się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kornelii Polek 
11
Zmiany jakości warunków pracy w przemyśle Ślą

ska Opolskiego w okresie transformacji gospodarczej 
(aspekty społeczne i ekonomiczne)". Promotorem pra
cy jest prof. dr hab. Robert Rauziński, natomiast recen
zentami prof. dr hab. Zdzisław Pisz (Akademia Ekono
miczna we Wrocławiu), prof. dr hab. Dorota Kotlorz 
(Akademia Ekonomiczna w Katowicach). Pani dr inż. 
Kornelii Polek składamy serdeczne gratulacje! 

• Dr Dorota Schreiber-Kurpiers przebywała oc! 17 
do 27 lipca br. w Vechta - Hochschule Vechta, Universi
ty of Vechta. Dzięki uprzejmości prof. Joachima Kurop
ki, który wraz ze swoimi współpracownikami otoczył 
Ją prawdziwą opieką, dr D. Sclu·eiber-Kurpiers mogła 
prowadzić interesujące badania. Vechta znana jest ze 
swoich zbiorów dotyczących historii najnowszej. W se
mestrze letnim 2006 r. gościło na uczelni wielu młodych, 
ale ju ż znanych naukowców, między innymi dr Marie
Emmanuelle Reytier, absolwentka Oksfordu, związaną 
obecnie z Uniwersytetem w Lyonie. Dr D. Schreiber
Kurpiers poprowadziła seminarium obejmujące za
gadnienia z zakresu Gender Study właśnje w ramach 
zajęć dr Rentier. Zajęła się awansem społecznym kobiet 
z niższych warstw społecznych Niemiec w połowie XIX 
wieku. Pod koniec pobytu dr D. Schreiber-Kurpiers wy
głosiła odczyt tzw. Ringsvorlesung, w lnstitit fuer Ge
schichte und his torische Landesforschung. O tym wy
kładzie napisano później w tamtejszej gazecie: Quellen 
ueber Geheimdinst. Wissenschaftlerinen aus Frankreich 
und Polen an Hochschule, w: Oldenburgische Volksze
itung, z 29 lipca 2006 r. 

M. Szewczyk 
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Współpraca międzynarodowa w ramach projektów IMIS 
i Innovation Coach 

W grudniu ubiegłego roku sa
morząd województwa opolskiego 
otrzymał od Komisji Europejskiej 
propozycję wsparcia procesu wdra
żania Regionalnej Strategii Inno
wacji. Narzędziem implementacji 
strategii miałyby stać są dwa mię

dzynarodowe projekty IMIS oraz 
lnnovation Coach. 

Propozycja uczestnictwa Opolsz
czyzny w międzynarodowych pro
jektach spotkała się z dużym zain
teresowaniem władz regionalnych. 
Konsekwencją wstępnego akcesu do 
proponowanych inicjatyw stało się 
spotkanie przedstawicieli instytucji 
wdrażających projekty z przedsta
wicielami samorządu wojewódz
twa oraz instytucji naukowo-biz
nesowych. W wyniku prezentacji 
korzyści wypływających z przystą
pienia do projektów zapadła decy
zja o podpisaniu 13 grudnia 2005 r. 
porozumienia o współpracy po
między samorządem województwa 
opolskiego a partnerami projektów 
IMIS i Innovation Coach. Koordyna
cję współpracy w ramach projektów 
powierzono Akademickiemu Inku
batorowi Przedsiębiorczości przy 
Politechnice Opolskiej. 

Projekty IMIS i lnnovation Coach 
zakładają podejmowanie działań na
s tawionych na pomoc regionom we 
wdrażaniu RSI oraz planów dzia
łań RSI, w celu przekształcenia ich 
założeń w zrównoważone polityki 
regionalne. Projekty umożliwiają 

dostęp do najlepszych praktyk na 
polu polityki innowacyjnej oraz 
dają sposobność skorzystania z naj
lepszych wzorców i ekspertyz euro
pejskich. Oba projekty finansowane 
są ze środków Komisji Europejskiej 
oraz Dyrekcji Generalnej ds. Rozwo
ju Przedsiębiorczości i Przemysłu. 
Projekty będą realizowane do końca 
maja 2007 r. 

Projekt IMIS wdrażany jest przez 
4 partnerów: LOGOTECH SA (Gre
cja), ADVANSIS Oy (Finlandia), 
I.CO Innovation GmbH (Niemcy), 
CICOM Organisation (Francja). ln
novation Coach natomiast realizuje 

międzynarodowe konsorcjum ME
TA-GROUP oraz Tli. 

Dziedziny doradztwa jakie ofe
rują oba projekty, to m.in. promocja 
innowacji i kultury innowacyjnej, 
implementacja działai1 w ramach 
foresightu regionalnego, tworzenie, 
wspieranie i rozwój regionalnych 
działar't w zakresie networkingu, 
klastrów. 

Do tej pory Opolszczyzna skorzy
stała z trzech obszarów wsparcia. 
Dotyczyły one: foresightu regional
nego, Regionalnego Programu Ope
racyjnego na lata 2007-2013 oraz 
możliwości tworzenia w naszym 
regionie inkubatorów przedsiębior
czości i parków naukowo-techno
logicznych. W styczniu tego roku 
gościliśmy na Politechnice Opolskiej 
eksperta w dziedzinie foresightu 
regionalnego, Nikosa Maroulisa. 
Przez blisko tydzień omawialiśmy 
potrzeby regionu w zakresie budo
wania scenariuszy rozwoju regio
nalnego w perspektywie długoter

minowej. Pracowaliśmy również 

nad konkretnym zadaniem, jakim 
było przygotowanie projektu fo
resightu regionalnego Opolszczy
zny. Warto wspomnieć, iż złożony 

przez Politechnikę Opolską projekt 
został zaakceptowany do realizacji. 
W maju br. na zaproszenie Depar
tamentu Koordynacji Programów 
Operacyjnych Urzędu Marszałkow
skiego przebywał w Opolu Dimitris 
Deniozos, grecki ekspert - doradca 
w ramach projektu ,,IMIS". Spotka
nie miało na celu analizę założeń Re
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 
2007-2013 pod kątem ich zgodności 
i z dokumentem strategicznym Ko
misji Europejskiej Strategiczne wy
tyczne wspólnotowe 2007-2013. Jak 
oceniają uczestnicy spotkaiua, uwa
gi przekazane przez eksperta okaza
ły się cenne i przydatne w dalszych 
pracach nad RPO WO 2007-2013, 
szczególnie w zakresie przyporząd
kowania poszczególnych katego
rii interwencji EFRR odpowiednim 
priorytetom RPO WO 2007-2013. 
Dimitris Deniozos miał również 

~ Q AKADEMICKI N\ INKUBATOR 
"'~ PRZEDSl~BIORCZOŚC 
okazję zapoznać s ię z działalnością 
Akademickiego Inkubatora Przed
siębiorczości. 

W dniach 20-23 czerwca br. 
Opolszczyzna gościła eksperta do
radzającego jak rozwijać działalność 
parków technologicznych oraz in
kubatorów przedsiębiorczości. Pan 
Eri Vaząuez Munoz przeprowadził 
analizę aktualnej sytuacji regionu 
w tej sferze. Odwiedził kilkanaście 
miejsc, gdzie funkcjonują już takie 
inicjatywy, bądź są dopiero plano
wane. Stwierdził, iż Opolszczyzna 
ma potencjał na utworzenie jednego 
parku naukowo-technologicznego 
oraz kilku inkubatorów przedsię
biorczości. Obecnie czekamy na ra
port eksperta ze szczegółowymi re
komendacjami dla poszczególnych 
lokalizacji. Wszystkie te działania 

podejmowane są w ramach realizacji 
przez nasz region „Regionalnej Stra
tegii Innowacji dla Województwa 
Opolskiego". Zarząd Wojewódz
twa w różnych swoich inicjatywach 
podejmuje działania wspierające 

aktywizację działalności i tworze
nie nowych parków i inkubatorów 
w regionie. Zapisy w projekcie 
tworzonego właśnie Regionalnego 
Programu Rozwoju Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013 moc
no akcentują konieczność tworzenia 
parków technologicznych i inkuba
torów przedsiębiorczości. Dlatego 
też nie tylko korzystamy z doradz
twa, ale także otwieramy się na za
proszenia partnerów z projektów 
IMIS i lnnovation Coach, do odwie
dzania miejsc, w których możemy 
zdobywać kolejne doświadczenia. 

W następnym numerze szczegóło
wa relacja przedstawicieli Politech
niki Opolskiej, którzy gościli w naj
slyruuejszym europejskim parku 
teclmologicznym Sophia Antipolis 
w połud1uowej Francji. 

Katarzyna Brandys 
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N owe projekty AIP 

Zakor\czyła s ię kolejna runda 
aplikacyjna i procedura oceny pro
jektów do Zintegrowanego Progra
mu Operacyjnego Rozwoju Regio
naJnego, Priorytet U - Wzmomienie 
rozwoju zasobów ludzkich w regio
nach, Działanie 2.6 Regionalne Stra
tegie Innowacyjne i transfer wiedzy. 
Na 7 projektów prz)iętych do reali
zacji 4 zostały zl'Ożone przez naszą 
uczelnię. 

W kolejności na liście rankingo
wej uplasowały się: 

W ramad1 projekh.1 „Start zawo
dowy - Staże dla absolwentów" 
przewidziane jest zorganizowanie 
20 półrocznych odpłatnych staży 

dla absolwentów PoJitech~ki Opol
skiej w przedsiębiorstwach regionu . 
Organizacja programu stażowego 

to upowszechnianie i zac1esrua
nie współpracy pom iędzy sferą 

nauki a gospodarką. Rozpoczęcie 

stażu w przedsiębiorstwie stano
wić będzie pierwszy krok w pracy 
zawodowej absolwenta, a naby
te doświadczenia przyczynią się 

do wzrostu jego kwalifikacji oraz 
zwiększą możliwość znalezienia za
trudnienia. 

Celem projektu „Stypendia dla 
słuchaczy sh.1diów doktoranckid1 
Wydziału Mechanicznego Politech
niki Opolskiej" jest zwiększenie licz
by doktorantów oraz stworzenie im 

warunków do podwyższania kwa
lifikacji i specjalizacji. Lista s typen
dystów obejmować będzie 12 wy
różniających się słuchaczy studiów 
doktoranckich prowadzonych na 
Wydziale Mechanicznym. Wymier
nym efektem prac naukowych mają 
być nowe rozwiązania techniczno
technologiczne w zakresie budowy 
i eksploatacji maszyn przyda tne dla 
przemysłu regionu opolskiego. 

Projekt „Przygotowanie kon
cepcji funkcjonowania Opolskie
go Parku Naukowo-Technologicz
nego" umożliwi przygotowanie 
koncepcji oraz strategii powsta11ia 
i funkcjonowania Opolskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego. Uzy
skane dokumenty programowo
strategiczne pozwolą na podjęcie 

świadomych i skutecznych decyzji 
na etapie powstawania i wczesne
go rozwoju Parku (strategia krótko
i długookresowa). 

W konsekwencj i projekt ma za
pewmc powstanie i efektywne 
funkcjonowanie Opolskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego, któ
ry przyczyni się w długookresowej 
perspektyw ie czasu do poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
wzrostu przedsiębiorczości akade
mickiej, zwiększenia transferu wie
dzy i rozwoju nowych technologii. 

Celem projektu „Regionalne 
Biuro Promocji Klastrów - etap I" 

• • • . • .. ., 
• * • • • 

jest przygotowanie instytucji na
ukowo-badawczych oraz i11stytucji 
promujących innowacyjność w wo
jewództwie opolskim, do profesjo
nalnego upowszechniania koncepcji 
klastrów oraz wspierania inicjatyw 
klash·owych. Podejmowane działa
nia prowadzić będą do wzmocnie
nia sektora małej i średniej przed
siębiorczości, a także intensyfikacji 
rozwoju współpracy pomiędzy fir
mami rekrutującymi się z pokrew
nych branż gospodarki, poprzez 
ich współpracę z sektorem B+R oraz 
instyh.1cjami wsparcia biznesu. Re
alizacja celu możliwa będzie dzię

ki: utworzeniu Regionalnego Biura 
Promocji Klastrów przy Politechnice 
Opolskiej, przeprowadzeniu analizy 
mapowania klastrów na Opolsz
czyźnie, zmierzającej do identyfika
cji sektorów gospodarki niosących 
potencjał do tworzenia klastrów, kil
kudniowym szkoleniom trenerskim 
dla przedstawicieli 10 instytucji, 
wizytom studyjnym w wybranych 
regionach Unii Europejskiej - do
świadczonych w za kresie tworzenia 
klastrów. 

Osoby zainteresowane inicjaty
wami podejmowanymi w ramach 
przedmiotowyd1 zadań proszę 

o kontakt ze wskazanymi kierowni
kami projektów. 

Marzena Szewczuk-Strpień 

ZPORR 
Zlntc,arowany P,,og,am 
O~r'M:)'lny 
RotwOju Reglofwnego 

Lp. Tytuł projektu Wartość Okres realizacji Kierownik projektu Jednostka realizu-
projektu jąca 

1. Start zawodowy - Staże dla absolwen- 166 750,30 01.09.2006- mgr i nż. Beata Akademicki 
tów zł 31.10.2007 Heimrot Inkubator 

Przedsiębiorczości 

2. Stypendia dla słuchaczy stud iów dokto- 300 000,00 01.10.2006- dr hab. inż. Wydział 
ranckich Wydziału Mechanicznego Poli- ;,;ł 31.12.2007 Stanisław Witczak, Mcchanic:.:ny 
techniki Opolskiej prof. PO 

3. Przygotow,mie koncepcji funkcjonowa- 212 452,00 01.09.2006- mgr Jan Akademicki 
nia Opolskiego Parku Naukowo-Tech- zł 31.03.2007 Klimkiewicz Inkubator 
no logicznego Przedsiębiorczości 

4. Regionalne Biuro Promocji Klastrów 431 110,00 01.09.2006- Katarzyna Brandys Akademicki 
-etap I zł 30.09.2007 Inkubator 

Przedsi~biorczości 
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Seminarium Europejskiej Akademii Regionów 

W dniach 10-14 lipca br. w Trier 
(Niemcy) odbyło się Trzecie Se
minarium Europejskiej Akademii 
Regionów pn. ,,Infrastructure and 
Revitalizations of Less Developed 
Areas". Spotkanie jest jednym z eta
pów projektu realizowanego przez 
Niemiecką Fundację Hertie. Part
nerami projektu są przedstawiciele 
władz samorządowych, naukowcy 
i eksperci z następujących regionów 
europejskich: 

1. Land Hessen - Niemcy 
2. Land Rheinland-Pfalz - Niem

cy 
3. Land Thi.iringen - Niemcy 
4. województwo wielkopolskie 

- Polska 
5. województwo małopolskie 

- Polska 
6. województwo opolskie - Pol-

ska 
7. Stredocesky kraj - Czechy 
8. Oblast' Lviv - Ukraina 
9. Magyarorszag - Węgry 
Tradycyjnie już nasze wojewódz-

two reprezentowali przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego Woje
wództwa Opolskiego oraz dr inż. 
Marzena Szewczuk-Stępień - dy-

rektor Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości. 

Program pięciodn iowego semi
narium obejmował: wystąpienia 

wprowadzające, warsztaty tema
tyczne oraz wizyty studyjne. Pod
czas wizyt studyjnych uczesh1icy 
seminarium mieli okazję poznać 

dobre praktyki rewitalizacji zarów
no terenów miejskich (kompleks re

Od lewej: M. Szewczuk-Stępień 
kreacyjno-parkowy, Petrisberg), jak 
i wiejskich (lohusko w Halm). 

Warsztaty prowadzone były 

w formule 3-4 wystąpień, wymia
ny doświadczeń i otwartej dyskusji 
przedstawicieli regionów, a podzie
lone były na następujące grupy te
matyczne: 

1. Rozwój lokalny i polityka re
gionalna 

2. Zarządzanie regionalne a pro
cesy o samoczynnej dynamice 

3. Impulsy dla rozwoju i rewita
lizacji obszarów wiejskich 

4. Otwarcie nowego etapu po
mocy regionalnej 

5. Jak uczyć się na sukcesach in
nych? 

6. Restrukturyzacja sieci trans
portowej a polityka gospodarcza 

7. Szanse i problemy regional
nych portów lomiczych 

W warsztacie 5. Marzena Szew
czuk-Stępień przedstawiła prezen
tację „A successful conversion pro
ject" - informacja o przekształceniu 
zespołu koszarowego przy ulicy 
Prószkowskiej na potrzeby II kam
pusu Politechniki Opolskiej wraz 
z bogatą dokumentacją zdjęciową 

obrazującą kolejne etapy zagospo
darowaiua byłej jednostki wojsko-
wej. 

Kolejne spotkanie w ramach EAR 
planowane jest na początek roku 
2007. 

Marzena Szewczuk-Stępień 
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Plan szkoleń z zakresu programów UE w Politechnice Śląskiej w Gliwicach 

Regionalny Punkt Kontaktowy 
przy Politechnice Śląskiej w Gliwi
cach organizuje cykl szkoleń obej
mujących tematykę programów 
Unii Europejskiej. Wszystkie szkole
nia są bezpłame. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt tel.: 077 400 6386 
lube-mail: fundusze@po.opole.pl 

Jeśli pracow1ucy PO bedą zain
teresowani szkoleniami, możliwe 

będzie zorganizowanie podobnych 
spotkań na terenie Opola. 

28.09.2006 - Mechanizm Finanso
wania Europejskiego Obszaru Go
spodarczego (EOG) i Norweski Me-

chanizm Finansowy - II Konkurs. 
Anna Ober* 

12.10.2006 - Ochrona Praw Wła
sności Intelektualnej w Unii Euro
pejskiej oraz zasady udziah1 w 7. 
Programie Ramowym Unii Europej
skiej. D. Kasprzycki, K. Markiewicz
Śliwa* 

18.10.2006 - Jak wyjechać na sty
pendium - przegląd programów 
oraz ofert stypendialnych dostęp

nych dla studentów i naukowców 
na każdym etapie kariery (wyszuki
warki ofert, DAAD, UNESCO, FNP, 
Fw,dacja Czesława Rodkiewicza, 
GFPS-Polska, KOWI, Polsko-Nie-

mieckie Towarzystwo Akademic
kie, Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji - Młodzież)* 

23.10.2006 - Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskie
go - ,,Nowy ZPORR". Alma Ober* 

październik/listopad 2006 - Spra
wozdawczość i raportowanie w 6. 
PR. Halina Kocek* 

listopad/grudzień 2006 - Inaugu-
racja 7. Programu Ramowego* 

*Godziny i miejsce zostaną po
dane na stronie http://www.6pr.pl/ 
imprezy/index.html. 
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Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

PRAGNIESZ NIEZALEŻNOŚCI? 
CHCESZ ZAŁOŻYĆ FIRMĘ ? 

NIE SKOŃCZYŁEŚ 25 LAT? 

Weź ud.złai w projekcie 
"START-wsparcie merytoryczne i finansowe przy zakładaniu działalności gospodarczej" 

• Pokazujemy jak sprawnie zakładać i prowadzić Twoją działalność gospodarczą 
• Pomagamy opracować skuteczny biznesplan Twojego pomysłu 
• Wspieramy finansowo rozruch Twojej jednostki (prze 6 miesięcy po 700 zł) 
• Finansujemy zakup inwestycyjny Twojej firmy (do 20 OOO zł) 

WYKORZYSTAJ SZANSĘ! 

Więcej Informacji na www.start.po.opole.pl 

PRAGNIESZ ODBYĆ STAŻ W RENOMOWANEJ FIRMIE ? 
CHCESZ ZDOBYĆ NOWE UMIEJĘTNOŚCI ZA WODO WE ? , 

. .. NIE CZEKAJ - WEZ UDZIAŁ W PROJEKCIE! 

,,START ZAWODOWY- Staże dla absolwentów" 

Jeśli jesteś naszym absolwentem* i nie znalazłeś jeszcze zatrudnienia zgłoś się 
do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Mamy dla ciebie ofertę! 
Więcej informacji znajdziesz na www.aip.opole.pl 

ZPORR _.._ 
~ -......... 

PROJEKT WSPOtflNANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOt.ECZNEGO I BUDŻETIJ PAflSTWA 

W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU RECllONALNEOO 

Wiadomości Uczelniane - miesięcznik informacyjny Poli techniki Opolskiej. Rok XVI!, nr 1(150), wrzesień 2006 r. 
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Nowości wydawnicze 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

W Bibliotece Głównej 

Jashapara Ashok: Zarzqdza11ie wiedzg: 
zintegrowane podejście/tł. Jarosław Sawic
ki. - Warszawa: Polskie Wydaw. Ekono
miczne, 2006. - 396 s. 
Sygnatury: ll4546 Cz - egzemplarz do
stępny w Czytelni Biblioteki Głównej, 
E 2394 - egzemplarz dostępny w Biblio
tece Wydziału Zarządzania i Inżynierii 

Produkcji. 

,,Podręcznik obejmuje uporządkowany, 
całościowy wykład dotyczący zarządzania 

wiedzą, które cieszy się coraz większym 
zainteresowan iem, od kiedy do świado
mośc i wszystkich teoretyków i praktyków 
zarządzania dotarło, że świat zmierza do 
gospodarki opartej na wiedzy. [Z okl.) 

Zabytki sztuki w Polsce: Sląsk/opieka 
nauk. Ermst Badstiibner [i in.J; wstępy 
Winifried lrgang [i in.]; aut. Sławomir 
Brzezicki [i in.). - Warszawa: Krajowy 
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabyt· 
ków, 2006. - XX, 1193 s., [ 18 J k. tabl. 
Sygnatura: P 3820 - egzemplarz dostępny 
w Bibliotece Wydziału Wychowania Fi
zycznego i Fizjoterapii. 
„Zabytki sztuki w Polsce - Slqsk w zwięzłej 
formie przedstawiają wybrane pamiątki 

przeszłości regionu. Są kompendium wie
dzy niezbędnej specjalistom i pnydalnej 
wszystkim osobom zainteresowanym naj
cenniejszymi 1.abytkami Sląska. W części 
historycznej omówiono złożone dzieje 
regionu, a historię architektury i sztuki 
od X do XX wieku zaprezentowano w ar
tyku łach autorstwa wybitnych znawców 
przedmiotu. 
Tekst katalogowy obejmuje ponad 1 200 
miejscowości z obszaru dorzecza górnej i 
środkowej Odry - od Gór Izerskich przez 
Sudety po Beskid Sląski, oraz około 2 500 
znajdujących się w nich obiektów archi-

tektury i budownictwa, wraz z bogatym 
wystrojem i wyposażeniem. [Z obwoluty J 

Skrzypek Jacek: Podstawy mechanik{ 
uszkodze,1: podręcz11ik dla stude11t6w po
liteclmik i sl11chaczy studi6w doktora11c
kich, - Kraków: Wydaw. Politechniki Kra
kowskiej, 2006. - I 68 s. 
Sygnatura: B 3336 - egzemplarz dostępny 
w Bibliotece Wydziału Budownictwa. 
„Podręcznik len wkomponowan}' jest 
w podstawowy kurs mechaniki ośrod
ków ciągłych: sprężystość - plastyczność 

- reologia, a rozszerzający go o podstawy 
mechaniki uszkodze1\. Prezentuje nie tyl
ko historyczny przegląd ilustrujący roz
wój mechaniki uszkodzeń na przestrze
ni ostatnich dziesięcioleci, ale również 
sygnalizuje najnowsze wyzwania stojące 
przed tą dyscypliną w związku z dyna
micznym rozwojem w zakresie nowych 
materiałów o podwyższonych właściwo
ściach, a zwłaszcza ich zastosowa11 w pod
wyższonych temperaturach. 
Książka jest adresowana do 1..aawansowa
nych studentów kierunków mechanika, 
inżynieria lądowa, inżynieria materia
łowa, mechanika komputerowa, a także 
słuchaczy studiów doktoranckich, którzy 
posiadają podstawową wiedzę z zakresu 
teorii sprężystości, plastyczności i teorii 
pełzania. [Z Przedm.J 

Michalewicz Zbigniew: Jak to rozwiqzać 
czyli nowoczes11n heurystyka/Zbigniew 
Michalewicz. David B. Fogel. - Warsza
wa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2006. 
- 623 s. 
Sygnatura: 114637 L - egzemplarz lek
toryjny dostępny w Czytelni Biblioteki 
Głównej. 

,,Książka ta dotyczy rozwiązywania skom
plikowanych problemów o dużej złożono
ści obliC1Amiowej. Autorzy określają źró
dła trudności, przed którymi staje każdy 
rozwiązujący skomplikowane zadanie. 
Przedstawiają klasyczne algorytmy opty
malizacyjne. Omawiają dwie współczesne 
heurystyki: symulowane wyżarzanie i wy
szukiwanie z tabu. Opisują zagadnienia 
związane z poszukiwaniem permutacji 
obiektów spelniaj,}cych zadane warunki 
i dostrajaniem algorytmów do naszych 
potrzeb. Zajmują się siccian1i neurono
wymi, systemami rozmytymi i metodami 
hybrydowymi. Bardzo ważne są dodatki. 
W pierwszym autorzy podają podstawo
we wiadomości z rachunku prawdopodo
bie11stwa i statystyki, potrzebne do zrozu
mienia książki, a w drugim zamieszczają 

problemy do samodzielnego przestudio
wania. 
Podręcznik przeznaczony jest dla studen
tów informatyki, nauk przyrodniczych i 
zarządza11ia na uczelniach wyższych:' [Ze 
str. internet. ,,,1ydaw.J 

oprac. Karina Fedynyszyn 

W Oficyme WydawmczeJ 

2"'' l11ternalio11al Co11fere11ce Mecha
tronie System and Materiale MSM 2006 
Abstracts. 31 August - 3 September 2006 
Cracow, Poland. W publikacji zawarto 
6lstreszczeń referatów w języku angiel
skim nadesłanych na tę konferencję. 

l -""loternatlonal Conference 

MECHATRONIC SYSTEMS 
AND MATERIALS 

MSM2006 
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Sprawozdanie Rektora z dzialnlności 

Uczelni w 2005 rok11. Opracowała na 
podstawie informacji z działów Joanna 
Boguniewicz. Opracowanie niniejsze sta
nowi przegląd reali1.acji podstawowych 
zadań Uczelni w minionym roku. Forma 
sprawozdania - według wskazówek MEN 
za rok akademicki - nie wszędzie pozwa
la na prezentację szczegółowych danych 
liczbowych. Dla potrzeb statystycznych 
odnotujmy w minionyn1 roku, blisko 50 
publikacji naukowych oraz realizację ponad 
50 projektów badawczych (w tym blisko 
10 z partnerami zagranicznymi). Wielu 
pracowników Uczelni odniosło w roku 
ubiegłym sukcesy naukowe uhonorowa
ne licznymi nagrodami. Ze Wstępu Rek
tora prof. dr hab. inż. Jerzego Skubisa. 

ZN 313, Nauki Spolecz11e z. 49. Finansowe, 
marketingowe i społeczne aspekty f11nkcjo-
11owa11ia przedsiębiorstw. W publikacji za
mieszczono 12 artykułów w następujących 
grupach tematycznych: I. Nowoczesne tech
niki komputerowe a funkcjonowanie przed
siębiorstw. II. Finansowe i marketingowe 
aspekty funkcjonowania pr.Gedsiębiorstw. Ul. 
Społeczne otoc1.enie przedsiębiorstw. 
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