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Promocja doktorów habilitowanych i doktorów – 23 października 2015 r.

Odznaczeni pracownicy ZUT
Wojewoda zachodniopomorski Marek Tałasiewicz wręczył 23 października 
2015 r. odznaczenia zasłużonym pracownikom Uczelni przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polski oraz ministrów edukacji narodowej, 
nauki i szkolnictwa wyższego oraz rolnictwa.

Zdjęcia Jerzy Undro
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Senat w październiku 2015…

…w listopadzie 2015

Posiedzenie Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w Szczecinie odbyło się 26 października 2016 roku. 
Pod nieobecność JM Rektora obradom przewodniczył prorektor ds. 
kształcenia Witold Biedunkiewicz, który wręczył dr hab. inż. Bar-
barze Czerniejewskiej  -Surmie (WNoŻiR) nominację na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego. Prorektor serdecznie pogratulował pani 
profesor awansu i życzył sukcesów w pracy naukowej i życiu osobi-
stym. Rektor złożył również serdeczne gratulacje dr hab. inż. Marii 
Kaszyńskiej, prof. nadzw., dziekan Wydziału Budownictwa i Archi-
tektury w związku z otrzymaną nagrodą Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego.

Na ręce rektora uczelni wpłynął list od ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego prof. Leny Kolarskiej  -Bobińskiej w związku z tragicznymi 
wydarzeniami podczas imprezy inaugurującej działalność Samo-
rządu Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno  -Przyrodniczego 
w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016, z przypomnieniem 
o konieczności zapewnienia warunków bezpieczeństwa w przypad-
ku organizowania imprez masowych oraz o konieczności przeglą-
du procedur i sposobów postępowania w czasie imprez masowych 
na uczelniach.

Prorektor ds. studenckich Jacek Wróbel przedstawił sprawozda-
nie z rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2015/2016. We-
dług przedstawionych danych przyjęto około 20% mniej studentów, 
w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Prorektor ds. kształcenia Witold Biedunkiewicz przedstawił in-
formację o wymianie zagranicznej w zakresie dydaktyki na Zachod-
niopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku 
akademickim 2014/2015.

Senat przyjął powyższe informacje do akceptującej wiadomości.

Senat podjął:
• uchwałę zmieniającą uchwałę nr 15 Senatu ZUT z dnia 30 mar-

ca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów doktoranc-
kich  na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 
w Szczecinie;

• uchwałę w  sprawie powołania uczelnianej komisji wyborczej 
do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2016–2020; 

• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do użytkowania, 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, części nieruchomości grun-
towej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy al. Piastów 41;

• uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo  -fi nansowego 
na 2015 rok po korekcie;

• uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań fi nansowych w celu przeprowadzenia badania spra-
wozdania fi nansowego uczelni za rok 2015.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek senatu Politechniki Ko-

szalińskiej o nadanie prof. dr. hab. inż. Józefowi Gawlikowi tytułu 
i godności doktora honoris causa tej uczelni oraz przyjęcie opinii 
o dorobku naukowym, osiągnięciach i zasługach Kandydata, opraco-
wanej przez prof. zw. dr. hab. inż. Krzysztofa Marchelka z Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT.

Uczelniana komisja wyborcza do przeprowadzenia wyborów 
na kadencję 2016–2020
prof. dr hab. inż. Joanna Karcz (WTiICh) – przewodnicząca
dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski (WNoŻiR) – wiceprzewodniczący 
mgr inż. Sylwia Poreda (administracja centralna) – sekretarz 
dr hab. inż. Angelika Cieśla (WBiHZ)
dr hab. inż. Beata Smolik (WKŚiR)
dr hab. inż. Paweł Majda (WIMiM)
prof. dr hab. Ewa Weinert  -Rączka (WE)
dr Monika Śpiewak  -Szyjka (WEkon)
dr inż. Teresa Rucińska (WBiA)

Posiedzenie Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Techno-
logicznego w Szczecinie odbyło się 30 listopada  2015 roku. Posiedze-
nie prowadził rektor Włodzimierz Kiernożycki, który poinformował 
o sukcesie naukowców ZUT na odbywających się od 29 października 
do 1 listopada 2015 r. międzynarodowych targach wynalazków i no-
wych produktów IENA w Norymberdze (Th e 67th iENA Nuremberg 
international trade fair „Ideas  -Inventions  -New products”). Na tar-
gach zaprezentowano ponad 700 wynalazków z 36 krajów. IENA 
należy do najbardziej prestiżowych imprez w Europie, na których 
prezentowane są wynalazki i innowacyjne rozwiązania z całego 
świata. Najlepsze pomysły zostały wybrane przez międzynarodo-
we jury. Polskie wynalazki odniosły duży sukces w Norymberdze, 
uzyskując osiem złotych medali, 12 srebrnych i 11 brązowych. Za-
chodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie również 
uczestniczył w tegorocznej edycji targów IENA. Zespół w składzie 
mgr inż. Paulina Bednarczyk i prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech 
z Instytutu Technologii Chemicznej Organicznej (WTiICh,) uho-
norowany został złotym medalem za wynalazek pt. „Fotoutwar-
dzalne lakiery uretanoakrylanowe do zastosowań zewnętrznych”. 
Rektor złożył również gratulacje dr. inż. Karolowi Fijałkowskie-
mu z Katedry Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicz-
nej (WBiHZ) w Szczecinie, który został członkiem Rady Młodych 
Naukowców w V kadencji. Rada Młodych Naukowców jest orga-
nem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której 
zadaniem jest wspieranie resortu nauki w działaniach służących 
rozwojowi kariery młodych badaczy i osób rozpoczynających ka-
rierę naukową. 

Prorektor ds. studenckich Jacek Wróbel przekazał senatorom in-
formację o zorganizowanej na uczelni, od 20 do 21 listopada 2015 r., 
I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (SKN). Była to jed-
nocześnie VII Uczelniana Sesja SKN. 

Okręgowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów 
na kadencję 2016–2020
Komisja pracowników administracji centralnej
mgr Iwona Brzozowska (SOS) – przewodnicząca
lic. Kamila Koprowiak  -Olszewska (NDN) – zastępca przewodniczącej
mgr Małgorzata Mysiurska (AFW) – sekretarz
inż. Ewa Czerwonka (ATT)
mgr inż. Małgorzata Ciszewska (KSD) 
mgr inż. Małgorzata Poniecka (AKG)
mgr Dorota Wasielewska (SDS)

Komisja jednostek pozawydziałowych
dr Jolanta Rosiak (SM) – przewodnicząca
Małgorzata Augustynowicz (WU) – wiceprzewodnicząca
mgr Artur Zölner (SNHiP) – sekretarz
mgr Józef Lemke (SWFiS)
mgr Katarzyna Głębocka (SPNJO)
mgr Wiesława Łapuć (BG)
mgr Adrianna Gudzowska (OD)

Komisja zebrań uczelnianych 
dr hab. inż. Joanna Podlasińska (WKŚiR) – przewodnicząca 
dr inż. Bogdan Broel  -Plater (WE) – wiceprzewodniczący
dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek (WNoŻiR) – sekretarz 
dr inż. Renata Chylińska (WIMiM)
dr inż. Magdalena Krakowiak (WI) 

mgr inż. Karol Miądlicki (doktorant WIMiM)
Monika Gruszewska (studentka WEkon)
dr inż. Jolanta Antoszek (WBiHZ)
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dr Zofi a Stępień (SM) 
dr inż. Bogdan Broel  -Plater (WE)
dr inż. Paweł Łukaszczuk (WTMiT)

Senat podjął:
• uchwałę w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierun-

ku studiów drugiego stopnia energetyka, prowadzonego na Wy-
dziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT;

• uchwałę w sprawie uruchomienia kierunku studiów drugiego 
stopnia energetyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Me-
chatroniki ZUT;

• uchwałę w sprawie zniesienia studiów drugiego stopnia na kie-
runku elektronika i telekomunikacja, prowadzonych na Wydzia-
le Elektrycznym ZUT;

• uchwałę w sprawie zniesienia studiów pierwszego stopnia na kie-
runku bioinformatyka,  prowadzonych na Wydziale Biotechno-
logii i Hodowli Zwierząt ZUT;

• uchwałę zmieniająca uchwałę nr 13 Senatu ZUT 30 marca 2015 r. 
w sprawie planowanych limitów przyjęć na studia w roku akade-
mickim 2015/2016; 

• uchwałę w sprawie zgody na rozporządzanie prawami albo udzia-
łami w prawach do technologii otrzymywania mikrokapsułek 
do immobilizacji mikroorganizmów stosowanych w procesach 
biotechnologicznych;

• uchwałę zmieniająca uchwałę nr 68 Senatu ZUT z 16 grudnia 2013 r. 
w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim 
nagród Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organi-
zacyjne albo za całokształt dorobku.

…w grudniu 2015
Posiedzenie Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-

nologicznego w Szczecinie odbyło się 14 grudnia 2015 roku. 
Rektor Włodzimierz Kiernożycki przekazał informacje:

 – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwiększył planowaną dota-
cję uczelni na 2015 r. w zakresie dotacji podstawowej o 1 510,1 tys. zł. 
co łącznie wyniosło 164 928,5 tys. zł, zgodnie z zasadami obowią-
zującego algorytmu. Zwiększenie to ma charakter jednorazowy 
i nie zostanie uwzględnione w podstawie naliczania dotacji pod-
stawowej na 2016 r.

 – 7–8 grudnia 2015 r. odbywało się posiedzenie Konferencji Rekto-
rów Polskich Uczelni Technicznych w Akademii Morskiej w Gdy-
ni. Obrady Konferencji Rektorów połączone były z obchodami 
95  -lecia szkolnictwa morskiego w Polsce. Obecni byli między in-
nymi: wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa 
wyższego Jarosław Gowin oraz prezes Fundacji Rektorów Polskich 
prof. Jerzy Woźnicki. W pierwszym dniu obrad przewodniczący 
Konferencji Prorektorów KRPUT ds. Kształcenia Witold Biedun-
kiewicz, przedstawił stanowisko prorektorów dotyczące charakte-
ru prac dyplomowych oraz wprowadzania ich do ogólnopolskiego 
repozytorium pisemnych prac dyplomowych. 

 – 11 grudnia 2015 r. uczelnia gościła ambasadora Królestwa Maroka 
pana Younis Tijani. Wizyta ambasadora związana jest ze współpracą 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeci-
nie z Królestwem Maroko w zakresie wymiany studentów oraz współ-
pracy naukowej w obszarze gospodarki morskiej i rybołówstwa.
Prorektor ds. nauki Mikołaj Protasowicki przypomniał o koniecz-

ności wprowadzenia nowych zasad parametryzacji jednostek oraz 
o obowiązujących terminach realizacji tego zadania.

Senat podjął:
• uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stop-

nia w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 laureatów i fi nalistów 
olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólno-
polskich i międzynarodowych;

• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w obrębie Przylep, gmina Kołbaskowo; 

• uchwałę w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży 
nieruchomości położonych w obrębie Lipnik, gmina Stargard;

• uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo  -fi nansowego 
na 2015 rok po korekcie (drugiej);

• uchwałę w sprawie prowizorium planu rzeczowo  -fi nansowego 
na 2016 rok, w tym budżetów jednostek.

ires/rk

…w styczniu 2016
Pierwsze w 2016 roku posiedzenie Senatu Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyło się 25 stycz-
nia 2016 r. Rektor Włodzimierz Kiernożycki poinformował o powo-
łaniu prof. dr hab. inż. Urszuli Narkiewicz (WTiICh) do Europejskiej 
Akademii Nauk i Sztuk; poinformował także o wypłacie, 2 marca 
2016 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DWR) za 2015 r. 

Prorektor ds. studenckich Jacek Wróbel przedstawił informację 
o przyznanych studentom ZUT stypendiach Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego (MNiSW). 

Stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 
2015/2016 otrzymali: Łukasz Przeniosło, Urszula Chomiak, Paweł 
Potemkowski, Wojciech Kukułka, Natalia Kieliszek.

Senat przyjął przedstawioną informację do akceptującej wiado-
mości.

Senat podjął:
• uchwałę w sprawie szczegółowej organizacji w roku akademickim 

2016/2017 studiów wyższych i studiów doktoranckich;
• uchwałę w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierun-

ku studiów pierwszego stopnia kynologia, prowadzonego na Wy-
dziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT;

• uchwałę w sprawie uruchomienia kierunku studiów pierwszego 
stopnia kynologia na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwie-
rząt ZUT;

• uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji dla kierunku stu-
diów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia kyno-
logia w roku akademickim 2016/2017;

• uchwałę w sprawie zniesienia studiów pierwszego stopnia na kie-
runku eksploatacja mórz i oceanów prowadzonych na Wydziale 
Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT;

• uchwałę w sprawie zniesienia studiów pierwszego stopnia na kie-
runku gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegrado-
wanych, prowadzonych na Wydziale Kształtowania Środowiska 
i Rolnictwa ZUT;

• uchwałę zmieniającą uchwałę nr 115 Senatu ZUT z 24 września 
2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej 
do rozpatrywania odwołań nauczycieli akademickich od oceny 
komisji oceniających pierwszej instancji na kadencję 2012–2016;

• uchwałę w sprawie podziału liczby elektorów Uczelnianego Kole-
gium Elektorów na kadencję 2016–2020;

• uchwałę w sprawie podziału liczby mandatów do Senatu ZUT 
na kadencję 2016–2020;

• uchwałę w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze sprze-
daży nieruchomości położonych w obrębie Lipnik, gmina Star-
gard, w obrębie 5 gmina Miasto Stargard oraz w obrębie 0003 Do-
mysłów, gmina Wolin;

• uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo  -fi nansowego 
na 2015 rok po trzeciej korekcie;

• uchwałę w sprawie podziału wstępnego dotacji budżetowej MNiSW 
na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonar-
nych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadry 
naukowej oraz utrzymaniem uczelni, w tym remonty w 2016 roku – 
wydatków (kosztów) fi nansowanych jako zadania celowe.

Mł/rk
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Habilitacja

Marcin Hołub
17 grudnia 2015 roku Rada Wydziału Elek-

trycznego Zachodniopomorskiego Uniwersyte-
tu Technologicznego w Szczecinie, na podstawie 
uchwały z 11 grudnia 2015 r. komisji habilitacyj-
nej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw 
Stopni i Tytułów, nadała dr. inż. Marcinowi Ho-
łubowi stopień doktora habilitowanego w dzie-
dzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektro-
technika – na podstawie osiągnięcia naukowego 
„Topologie, właściwości i zastosowania wysoko-
sprawnych, energoelektronicznych układów za-
silania reaktorów plazmy nietermicznej”.

Marcin Hołub urodził się w  1976  r., jest 
absolwentem V Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Asnyka w Szczecinie. W 2000 r. ukończył 
z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Szczecińskiej, uzyskując tytuł 
magistra inżyniera automatyki i  robotyki. 
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2004 r., na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej, na podstawie wyróżnionej 
pracy pt. „Switched reluctance machine for fl ywheel energy storage 
applications – control and supply system”. Promotorem pracy był 
prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka. W latach 2000–2003 pracował jako 
asystent naukowy w Instytucie Maszyn Elektrycznych, Napędów i Kolei 
na Uniwersytecie Technicznym w Brunszwiku (Niemcy), gdzie był 
członkiem zespołu badawczego w ramach programu DYNASTORE. 
Następnie w latach 2004–2005 pracował jako asystent, a w latach 
2005–2009 jako adiunkt w Instytucie Elektrotechniki, Zakładzie 
Maszyn i  Napędów Elektrycznych Politechniki Szczecińskiej. 
Po restrukturyzacji uczelni od 2009 r. pracuje jako adiunkt w Katedrze 
Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Badania dr. inż. Marcina Hołuba koncentrowały się na technolo-
gicznych zastosowaniach systemów plazmy niskotemperaturowej. 
W swoich badaniach skupił się na energoelektronicznych systemach 
zasilających dla technologii plazmy nietermicznej w ciśnieniu atmos-
ferycznym. Badane rozwiązania obejmowały statyczne wysokona-
pięciowe źródła napięcia przemiennego oraz źródła o charakterze 

impulsowym dla reaktorów z barierą dielektrycz-
ną oraz dla rozwiązań bezbarierowych. Wyjątko-
we opatentowane rozwiązania zasilaczy znalazły 
wiele technologicznych zastosowań w systemach 
ochrony środowiska (usuwanie lotnych związków 
organicznych, tlenków azotu i siarki), dezodo-
ryzacji, poprawy jakości wody.

Obecnie do głównych tematów prac nauko-
wych dr. hab. inż. Marcina Hołuba należą: zasto-
sowanie nowych topologii układów zasilających 
oraz nowych technologii półprzewodnikowych 
(SiC, GaN); nowe obszary zastosowania syste-
mów plazmy nietermicznej, zwłaszcza w naukach 
przyrodniczych; analiza topologii i budowa ukła-
dów impulsowych, o możliwie krótkim czasie 
trwania impulsów (kilka nanosekund), do za-
silania reaktorów bezbarierowych w środowi-
sku wodnym.

Poza głównym nurtem badań dr hab. inż. Mar-
cin Hołub interesuje się problematyką algorytmów modulacji oraz 
sterowania maszynami elektrycznymi oraz nowatorskimi obszara-
mi zastosowań energoelektroniki. 

W okresie od uzyskania stopnia doktora Marcin Hołub kiero-
wał dwoma międzynarodowymi projektami naukowo  -badawczymi, 
a uczestniczył w siedmiu oraz dwóch krajowych grantach i projektach 
naukowo  -badawczych. Wyniki jego prac naukowo  -badawczych opu-
blikowano w 51 publikacjach, z czego 22 jest indeksowanych w bazie 
WoS. Jako współautor, dr inż. Marcin Hołub uzyskał pięć patentów 
(w tym patent europejski), jest też współautorem pięciu kolejnych 
zgłoszeń patentowych oraz autorem lub współautorem sześciu prac 
o charakterze aplikacyjnym.

Jest żonaty od 10 lat, ma córki – Marię i Alicję. Jest pasjonatem 
muzyki, książek i podróży. 

Habilitacja

Iwona Bąk
Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersy-

tetu Szczecińskiego, na postawie oceny dorobku naukowego i roz-
prawy habilitacyjnej pt. „Statystyczna analiza aktywności turystycz-
nej seniorów w Polsce”, nadała 2 czerwca 2015 roku dr Iwonie Bąk 
stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych 
w dyscyplinie ekonomia.

Iwona Bąk jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, który 
ukończyła w 1988 r., uzyskując tytuł magistra na Wydziale Ekono-
micznym. Za ukończone z wyróżnieniem studia otrzymała nagrodę 
Prezesa Rady Ministrów. Przez rok była stypendystką Państwowego 
Funduszu Młodzieży w kategorii Promocja. Po ukończeniu studiów 
zatrudniona została w Katedrze Ekonometrii i Statystyki Uniwer-
sytetu Szczecińskiego na stanowisku asystenta stażysty, a rok póź-
niej na stanowisku asystenta. W 1990 r. ukończyła Studium Pody-
plomowe z Zastosowań Mikrokomputerów. Rozprawę doktorską pt. 
”Zastosowanie metod statystyczno  -ekonometrycznych w badaniu 

ruchu turystycznego w regionie” obroniła z wyróżnieniem 12 paź-
dziernika 1995 r., uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekono-
micznych w specjalności ekonometria. Promotorem rozprawy był 
prof. dr hab. Jan Zawadzki. Od 1 stycznia 1996 r. do 30 września 
2004 r. pracowała na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonometrii 
i Statystyki na Wydziale Ekonomicznym (obecnie Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania).

1 października 2004 r. zatrudniona została w Katedrze Zastosowań 
Matematyki w Ekonomii Akademii Rolniczej w Szczecinie na sta-
nowisku adiunkta. Od 2009 r., po połączeniu Akademii Rolniczej 
w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej, kontynuuje pracę na tym 
stanowisku w Katedrze Zastosowań Matematyki w Ekonomii Wy-
działu Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w Szczecinie. W latach 2008–2015 była kierownikiem 
Pracowni Ekonometrii. Od 1 lipca 2015 r. pełni funkcję kierownika 
Zakładu Statystyki. W latach 2009–2011 pełniła obowiązki kierow-
nika Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Świdwinie. 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych współpraco-
wała z wieloma szczecińskimi szkołami wyższymi. Prowadziła wy-
kłady i ćwiczenia w Akademii Rolniczej, na Politechnice Szczeciń-
skiej, w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, Wyższej Szkole 
Zawodowej „Oeconomicus” Polskiego Towarzystwa Ekonomiczne-
go, Akademii Morskiej, Szczecińskiej Szkole Wyższej „Collegium 
Balticum”.
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w Zakładzie Anatomii i Embriologii Ryb pod 
opieką prof. dr. hab. Krzysztofa Formickiego, za-
jęła I miejsce w Konkursie na Najlepszą Pracę 
Magisterską w Akademii Rolniczej w Szczecinie 
w 1997 r. Wówczas Małgorzata Bonisławska uzy-
skała tytuł magistra inżyniera rybactwa morskie-
go, specjalność rybactwo i ochrona morza.

Od listopada 1997 r. Małgorzata Bonisławska 
była słuchaczką międzywydziałowych studiów 
doktoranckich. Pod opieką prof. dr. hab. Alek-
sandra Winnickiego rozpoczęła badania doty-
czące wpływu temperatury na tempo i przebieg 
embriogenezy u ryb. Temat ten został docenio-
ny przez gremia naukowe czego wyrazem było 
przyznanie na jego realizację grantu promotor-
skiego Komitetu Badań Naukowych. 16 stycznia 
2002 r. uzyskała stopień doktora inżyniera nauk 
rolniczych w zakresie rybactwa.

W latach 2002–2003 dr inż. Małgorzata Bonisławska pracowała 
na Uniwersytecie Szczecińskim w Zakładzie Ekologii Morza, gdzie 
zajmowała się badaniami dotyczącymi embriogenezy ryb morskich 
oraz wpływu zróżnicowanego zasolenia wód na wzrost i przeżycie ryb.

Rada Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Techno-
logicznego w Szczecinie, na podstawie uchwały 
komisji habilitacyjnej, oceny dorobku naukowego 
i rozprawy habilitacyjnej pt. „Przebieg wczesnej 
ontogenezy wybranych gatunków ryb w wodach 
o zróżnicowanym zasoleniu”, 16 grudnia 2015 
roku nadała dr inż. Małgorzacie Bonisławskiej 
stopień doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk rolniczych, w dyscyplinie rybactwo.

Małgorzata Bonisławska urodziła się w 1973 r. 
w Stargardzie Szczecińskim, gdzie ukończyła Li-
ceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, 
klasę o profi lu biologiczno  -chemicznym. Zami-
łowanie do ichtiologii i morza zaszczepił w niej 
tato – Lechistan Tarnowiecki, kapitan Żeglugi 
Wielkiej. W 1992 r. rozpoczęła studia na Wydzia-
le Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności 
Akademii Rolniczej w Szczecinie. Studia ukończyła z wyróżnieniem, 
a jej praca magisterska pt. „Orientacja przestrzenna zarodków pstrą-
ga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.) i troci (Salmo trutta L.) 
w sztucznym i naturalnym polu magnetycznym”, którą wykonała 

Doktor hab. Iwona Bąk prowadziła (lub prowadzi) wykłady, ćwi-
czenia i laboratoria z następujących przedmiotów: statystyka, sta-
tystyka opisowa i ekonomiczna, wnioskowanie statystyczne, anali-
za rynku, ekonomia matematyczna, ekonometria i prognozowanie 
procesów ekonomicznych, proces ekonometrycznego modelowania 
w praktyce, badania operacyjne, prognozy i symulacje, metody ilo-
ściowe w turystyce, metody ilościowe w ekono-
mii, metody ilościowe w demografi i, statystyka 
z demografi ą. Wypromowała ponad 20 licencja-
tów i magistrów ekonomii, zrecenzowała ponad 
100 prac licencjackich i magisterskich.

Jest współautorką 16 publikacji dydaktycznych 
ze statystyki i ekonometrii. Dwa zbiory zadań 
ze statystyki opisowej i matematycznej, wydane 
przez Wydawnictwa Naukowo  -Techniczne, zo-
stały zrecenzowane w Przeglądzie Statystycznym. 
Na początku 2015 r. jako współautor opublikowa-
ła w warszawskim Wydawnictwie CeDeWu dwie 
nowe pozycje dydaktyczne ze statystyki (Statysty-
ka opisowa. Przykłady i zadania, Wzory i tablice. 
Metody statystyczno  -ekonometryczne). Otrzy-
mała trzy nagrody Rektora Uniwersytetu Szcze-
cińskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
dydaktyki w latach (w latach 1996, 1997, 2001). 

Zainteresowania naukowe dr hab. Iwony Bąk 
dotyczą metod ilościowych i ich zastosowań w takich zagadnieniach, 
jak: aktywność turystyczna gospodarstw domowych, w tym zwłasz-
cza seniorów, ruch turystyczny w regionie, atrakcyjność turystyczna 
regionów, rynek pracy, rynek usług, jakość i poziom życia, klasyfi -
kacja obiektów społeczno  -gospodarczych, jakość środowiska natu-
ralnego, prognozowanie zjawisk ekonomicznych.

Doktor hab. Iwona Bąk jest autorką lub współautorką ponad150 
publikacji naukowych, w większości w wysoko punktowanych cza-
sopismach będących na liście MNiSW (Wiadomości Statystyczne, 

Przegląd Statystyczny, Ekonometria, Metody Ilościowe w Badaniach 
Ekonomicznych, Polish Journal of Environmental Studies), oraz współ-
autorem kilkunastu rozdziałów w monografi ach. Uczestniczyła w po-
nad 60 ogólnopolskich konferencjach naukowych, a na ponad 50 
z nich prezentowała wyniki prowadzonych badań. 

Za osiągnięcia w dziedzinie nauki otrzymała trzy nagrody Rekto-
ra Uniwersytetu Szczecińskiego (w 1996 r. – na-
grodę indywidualną, w 1999 i 2000 nagrodę ze-
społowa) i pięć indywidualnych nagród Rektora 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego w Szczecinie (w latach 2009, 2011, 2012, 
2013, 2014). Za szczególne osiągnięcia w pracy 
naukowo  -dydaktycznej została odznaczona: Brą-
zowym Krzyżem Zasługi (2000) i Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej (2011).

Doktor hab. Iwona Bąk jest członkiem Sekcji 
Klasyfi kacji i Analiz Danych Polskiego Towa-
rzystwa Statystycznego oraz Polskiego Towarzy-
stwa Ekonomicznego. W latach 1999–2005 bra-
ła udział w pracach Instytutu Analiz, Diagnoz 
i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie. W 2000 r. 
uczestniczyła w opracowaniu strategii rozwoju 
Szczecina. Od 2010 r. wchodzi w skład Polskiego 
Towarzystwa Statystycznego (PTS) jako członek 
z wyboru Sądu Koleżeńskiego PTS. Od stycznia 

2015 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. 
Od 2011 r. jest redaktorem statystycznym czasopisma Folia Pome-
ranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica. W latach 
2009–2013 była członkiem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształ-
cenia, a od 2013 r. jest członkiem Komisji Parametrycznej WEkon 
ZUT w Szczecinie. Obecnie jest również członkiem Rady Wydziału 
oraz Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych.

Iwona Bąk jest mężatką, ma dwóch pełnoletnich synów. Interesuje 
się historią, uwielbia czytać, zwiedzać i uprawiać szybkie marsze. 

Habilitacja

Małgorzata Bonisławska
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Adam Tomasz Tański urodził się 8 czerwca 
1973 roku w Bydgoszczy. Szkolę podstawową 
ukończył w 1988 r. w rodzinnym Barcinie na Pa-
łukach, a w 1993 r. został absolwentem Państwo-
wego Technikum Rybackiego w Sierakowie Wlkp. 
Następnie kontynuował naukę na Wydziale Ry-
bactwa Morskiego i Technologii Żywności Aka-
demii Rolniczej w Szczecinie; z wyróżnieniem 
obronił pracę magisterską pt. „Adrenalina jako 
czynnik skracający wylęganie się larw szczupa-
ka”. W grudniu 2002 r. Rada Wydziału Nauk 
o Żywności i Rybactwa nadała mu stopień dok-
tora wyróżniając pracę „Orientacja zarodków ryb 
rozwijających się w polu magnetycznym”. W li-
stopadzie 2015 r. uchwałą Rady Wydziału nada-
no mu stopień doktora habilitowanego. W wy-
danej w 2014 r. monografi i, która była podstawą 
uzyskania stopnia doktora habilitowanego, pt. 
„Rola pól magnetycznych w wędrówkach węgorza europejskiego 
(Anguilla anguilla Linnaeus, 1758)”, autor przedstawił wyniki wie-
lu doświadczeń wykonanych w ciągu siedmiu lat w warunkach la-
boratoryjnych oraz na szlaku migracji węgorzy. Wyniki własnych 
obserwacji porównał z aktualnymi badaniami naukowymi, a także 
podjął próbę wyjaśnienia mechanizmów, jakimi kierują się te nie 
do końca jeszcze poznane ryby w morderczej wędrówce na tarlisko 
oddalone od wybrzeży Europy o tysiące kilometrów. 

Od  2003  r. dr  inż.  Adam Tański pracuje 
na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa w Ka-
tedrze Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechno-
logii Rozrodu na stanowisku adiunkta. Dzia-
łalność naukowa Adama Tańskiego skupia się 
na czterech głównych kierunkach badań; są to: 
embriofi zjologia stosowana, wpływ pól magne-
tycznych na ryby i raki, biotechnologia rozrodu 
ryb i badania bonitacyjne (ichtiofauna) oraz ba-
dania środowiskowe. Dorobek naukowy dok-
tora Tańskiego obejmuje 35 oryginalnych prac 
naukowych, pięć patentów (w tym dwa wdro-
żenia), 34 rozdziały w monografi ach, jedna mo-
nografi a i 39 doniesień na zjazdach krajowych 
i zagranicznych. Większość jego prac opubli-
kowana była w czasopismach naukowych o za-
sięgu międzynarodowym, m.in. w: Journal of 
Applied Ichthyology, Acta Ichtiologica et Pisca-

toria, Bull. Fr. Peche Piscic, Neotropical Ichthyology, Italian Journal 
of Zoology, Central European Journal of Biology, Journal of Ichthyol-
ogy, Electronic Journal of Polish Agricultural University, Archives of 
Polish Fisheries. Adam Tański uczestniczył także w 11 projektach 
fi nansowanych z KBN, MNiSW i UE. Jest autorem wielu prac po-
pularnonaukowych z zakresu akwarystyki i wędkarstwa. Obecnie 
na antenie telewizji Polsat Play i Focus prowadzi magazyn węd-
karski „Kołowrotek”. 

of Environmental Protection, Journal of Photochemistry and Photo-
biology) i 29 prac spoza listy JCR. 

W latach 2004–2006 jako rzeczoznawca wykonała ekspertyzę 
11 pakietów edukacyjnych dla Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w ramach projektu współfi nansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego, w sektorowym programie operacyjnym 
Rozwój zasobów ludzkich w latach 2004–2006.

Działalność dydaktyczna dr inż. Małgorzaty Bonisławskiej obej-
muje wykłady i ćwiczenia prowadzone dla studentów kierunków: ry-
bactwo, mikrobiologia stosowana, technologia żywności i żywienie 
człowieka, towaroznawstwo, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością 
żywności. Była promotorem siedmiu prac magisterskich. Dodatkowa 
działalność dydaktyczna Małgorzaty Bonisławskiej związana jest z po-
pularyzacją nauki wśród dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży 
gimnazjalnej i licealnej poprzez uczestniczenie w organizacji warsz-
tatów ekologiczno  -wędkarskich, współorganizowaniem Zachodnio-
pomorskiego Festiwalu Nauki, prowadzeniem zajęć pokazowych dla 
uczniów szkół podstawowych. Aktywnie uczestniczyła w akcjach pro-
mocyjnych i pracach administracyjno  -organizacyjnych na WNoŻiR.

Doktor inż. Małgorzata Bonisławska dwukrotnie otrzymała na-
grodę Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicz-
nego w Szczecinie za osiągnięcia twórcze. Były to zespołowe nagro-
dy za osiągnięcia naukowe: w 2013 r. – nagroda I stopnia, natomiast 
w 2014 r. – nagroda II stopnia. Również dwukrotnie otrzymała stypen-
dium Rektora z własnego funduszu stypendialnego Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (w 2013 i 2015 r.). 

Małgorzata Bonisławska mieszka w Stargardzie jest zamężna, ma 
córkę, 12  -letnią Maję. Wolne chwile spędza w gronie rodzinnym w to-
warzystwie dwóch kotów. Kocha polskie góry, gdzie aktywnie spędza 
wakacje. Lubi pływać, czytać kryminały i powieści Paula Coelho. 

1 września 2003 r. dr inż. Małgorzata Bonisławska wygrała kon-
kurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk o Żywności i Ry-
bactwa, AR w Szczecinie, w nowo powstałym Zakładzie Sozologii 
Wód. Wówczas rozpoczęła cykl badań związanych z zakłócenia-
mi stanu równowagi pomiędzy antroposferą a środowiskiem na-
turalnym. Badania te dotyczyły, między innymi, oceny jakości 
wód powierzchniowych narażonych na czynniki antropogenicz-
ne, zastosowania ciśnieniowych technik membranowych (mem-
brany ceramiczne) do uzdatniania wody dla celów wylęgarniczych 
i hodowli narybku oraz w celu oczyszczania solanki powstającej 
w przetwórstwie ryb. Jednocześnie kontynuowała fascynujące ją 
badania dotyczące osobliwości rozwoju zarodkowego ryb i wpły-
wu wybranych czynników środowiskowych na przebieg ich em-
briogenezy. 

Czterokrotnie uczestniczyła w projektach współfi nansowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego, w tym: w projekcie 
w sektorowym programie operacyjnym Rybołówstwo i przetwórstwo 
ryb w latach 2004–2006 oraz w programie operacyjnym Zrówno-
ważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów ry-
backich 2007–2013. W ramach ww. projektów dr inż. Małgorzata 
Bonisławska prowadziła badania dotyczące jakości wód powierzch-
niowych warunkujących udany rozród ryb, a także brała udział w se-
minariach dotyczących ochrony wędrownych ryb łososiowatych oraz 
wspomagania ich tarła. 

Doktor inż. Małgorzata Bonisławska, prowadząc działalność na-
ukową od 1997 r. opublikowała 89 prac, w tym 39 oryginalnych prac 
twórczych, spośród których 10 prac opublikowano w czasopismach 
z listy JCR (Acta Ichthyologica et Piscatoria, Przemysł Chemiczny, Po-
lish Journal of Environmental Studies, Central European Journal of 
Biology, Journal of Food Process Engineering, Polar Biology, Archives 

Habilitacja

Adam Tomasz Tański
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W ramach pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia z 13 przedmio-
tów, był promotorem 20 prac magisterskich i trzech inżynierskich. 
W latach 1995–2006 był opiekunem Akademickiego Klubu Węd-
karskiego „Black Fury” na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa 
Akademii Rolniczej w Szczecinie, a od 2006 r. jest opiekunem na-
ukowym Naukowego Koła Ichtiologów i Akwarystów, wielokrotnie 
nagradzanego na uczelnianych sesjach kół naukowych krajowych 
i międzynarodowych. Zorganizował dwa obozy naukowe dla stu-
dentów. Jest organizatorem wakacyjnych warsztatów ekologiczno-
 -wędkarskich dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, któ-
re systematycznie realizuje od 2009 r. Od trzech lat koordynuje 
fi nał wojewódzkiej olimpiady wiedzy ekologiczno  -wędkarskiej, 
która odbywa się na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT 
w Szczecinie. 

Doktora inż. Adama Tańskiego w 2014 r. powołano do Rady Na-
ukowej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Warszawie; jest członkiem zespołu ekspertów przy Generalnym 
Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie (2014–2023), 
a także jednym z ekspertów do spraw wydawania opinii o operatach 
rybackich. W 2007 r. został rzeczoznawcą MEN do spraw programów 

nauczania dla zawodów i profi li kształcenia ogólnozawodowego oraz 
podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach oraz pro-
fi lach kształcenia ogólnozawodowego w zawodzie rybak śródlądowy 
i technik rybactwa śródlądowego. Od 2006 r. uczestniczy w pracach 
Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Dyrektorze Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Od trzech kadencji jest 
członkiem Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, a także człon-
kiem Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Towarzystwa Miłośni-
ków Rzeki Iny i Gowienicy oraz Polskiego Związku Wędkarskiego.

Za swoją działalność został wyróżniony złotą odznaką Polskie-
go Związku Wędkarskiego Za Zasługi dla Wędkarstwa w Polsce 
(Warszawa 2007), Brązowym Krzyżem Zasługi (Warszawa 2011), 
zespołową nagrodą III stopnia Rektora Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe 
(Szczecin 2012) oraz honorową odznaką Zasłużony dla Rolnictwa 
(Warszawa 2014).

Adam Tański ma patent płetwonurka i sternika motorowodnego. 
Od dzieciństwa pasjonuje się akwarystyką i wędkarstwem. Mieszka 
na wsi, od 12 lat jest żonaty, ma 11  -letnią córkę, 5  -letniego syna oraz 
trzy owczarki niemieckie.

Habilitacja

Bogusław Węgrzyn
29 września 2015 roku Rada Wydziału Zarzą-

dzania Politechniki Częstochowskiej, na pod-
stawie uchwały z 25 września 2015 r. komisji 
habilitacyjnej, nadała dr. inż. Bogusławowi Wę-
grzynowi stopień doktora habilitowanego w dzie-
dzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki 
o zarządzaniu na podstawie osiągnięcia nauko-
wego „Jakościowe aspekty efektywności syste-
mowej integracji przedsiębiorstwa”.

Bogusław Węgrzyn urodził się w 1953 r. w Kro-
śnie. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Studia 
wyższe ukończył w 1988 r., na Wydziale Elek-
trycznym Politechniki Szczecińskiej z  tytu-
łem magistra inżyniera elektryka automatyka. 
Od 1978 r. zatrudniony był w Stoczni Szczeciń-
skiej i Porta Elektra, pełniąc wiele funkcji tech-
nicznych samodzielnych, a także kierowniczych. 
W 2001 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Metody efektywnego 
wdrażania modelu aplikacyjnego zarządzania przez jakość (TQM) 
w przedsiębiorstwach budowy maszyn” na Wydziale Budowy Maszyn 
i Zarządzania Politechniki Poznańskiej; uzyskał stopień doktora nauk 
technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Promotorem 
rozprawy był prof. zw. dr hab. inż. Leszek Pacholski.

W latach 2003–2005 zatrudniony był jako adiunkt Politechniki 
Szczecińskiej (PS) na Wydziale Techniki Morskiej, w Katedrze Lo-
gistyki i Ekonomiki Transportu. Od 2005 r. jest zatrudniony na sta-
nowisku adiunkta na Wydziale Elektrycznym, obecnie w Katedrze 
Elektrotechnologii i Diagnostyki.

Zainteresowania naukowe Bogusława Węgrzyna koncentrują się 
na zagadnieniach ogólnej problematyki efektywności zarządzania 
przedsiębiorstwem, a w szczególności obejmują systemową integra-
cję przedsiębiorstw poprzez szeroko rozumianą jakość i zintegrowa-
ne systemy zarządzania. Szczególnie istotną rolę odgrywają uwa-
runkowania efektywności zarządzania przez jakość i zarządzania 
technologiami oraz problemy właściwej motywacji pracowników 

i spowodowania zaangażowania pracowników 
w osiąganie celów przedsiębiorstwa. 23  -letnia pra-
ca zawodowa w przedsiębiorstwach produkcyjno-
 -usługowych była podstawą do przeprowadzenia 
oceny realizowanych procesów produkcyjnych 
w aspekcie osiągania wymaganej jakości produktu 
oraz właściwej realizacji procesów technologicz-
nych. Wnioski i spostrzeżenia z tych ocen i ana-
liz stały się podstawą opracowania konkretnych 
rozwiązań organizacyjnych służących doskonale-
niu zarządzania i restrukturyzacji kilku polskich 
przedsiębiorstw w latach 90. XX wieku.

Na podstawie ewolucyjnego charakteru dzia-
łalności naukowo  -badawczej oraz doświadczeń 
i wniosków z pracy zawodowej w przemyśle moż-
na wyróżnić trzy podstawowe nurty zaintereso-
wań i badań empirycznych, które dotyczą: zarzą-
dzania procesami wytwórczymi – technologiami, 

przedsięwzięciami (projektami), procesami produkcyjnymi (18 pu-
blikacji); uwarunkowań doskonalenia systemów zarządzania orga-
nizacją/przedsiębiorstwem – integracja na bazie jakości (12 publi-
kacji); projektowania systemów motywacyjnych przedsiębiorstwa 
(osiem publikacji).

Monografi a, opublikowana w lutym 2014 r., jest osiągnięciem na-
ukowym, w którym wszystkie trzy nurty zostały połączone w for-
mie zintegrowanego systemu zarządzania organizacją lub przed-
siębiorstwem.

Dorobek naukowy i publikacje Bogusława Węgrzyna cechuje duża 
samodzielność. Na 49 pozycji umieszczonych w wykazie publika-
cji recenzowanych tylko dziewięć ma współautorów. Jego prace wg 
WEB of Science (Cited Reference Search) miały siedem cytowań 
(h  -index = 1), wg Google Scholar (program Publish or Perish) – 
28 cytowań (h  -index = 3).

Doktor Węgrzyn był aktywnym uczestnikiem paneli roboczych 
i zespołów tematycznych międzynarodowych konferencji nauko-
wych organizowanych przez Europejską Fundację Zarządzania 
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17 grudnia 2015 roku Rada Wydziału Elek-
trycznego Zachodniopomorskiego Uniwersyte-
tu Technologicznego w Szczecinie na podstawie 
osiągnięcia naukowego „Semianalityczne me-
tody analizy układów wiroprądowego badania 
materiałów przewodzących z wykorzystaniem 
pomiaru siły Lorentza (układy LET)” nadała 
dr. inż. Markowi Ziółkowskiemu stopień dok-
tora habilitowanego w dziedzinie nauk technicz-
nych, w dyscyplinie elektrotechnika. 

Marek Ziółkowski urodził się 16 maja 1954 r. 
w  Szczecinie. Jest absolwentem VI Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckie-
go w Szczecinie. W 1978 r. ukończył z wyróż-
nieniem studia na Wydziale Elektrycznym Poli-
techniki Szczecińskiej, uzyskując tytuł magistra 
inżyniera elektryka. Stopień doktora nauk tech-
nicznych uzyskał w 1984 r. na Wydziale Elek-
trycznym Politechniki Szczecińskiej na podstawie pracy pt. „Analiza 
pola elektromagnetycznego w nieliniowych środowiskach przewo-
dzących”. Promotorem pracy był prof. zw. dr inż., dr h.c. Ryszard 
Sikora. W latach 1978–1984 był asystentem, a następnie od 1984 r. 
do 2012 r. adiunktem w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i In-
formatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej 
(obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie). Od 2012 r. dr inż. Marek Ziółkowski jest adiunktem 
w Katedrze Zastosowań Informatyki na Wydziale Elektrycznym 
ZUT w Szczecinie. Od 2001 r. jest również pracownikiem nauko-
wym w FG Th eoretische Elektrotechnik, Technische Universität 
Ilmenau, Niemcy. 

Początkowo badania dr. inż. Marka Ziółkowskiego koncentrowały 
się głównie na rozwoju analitycznych i numerycznych metod analizy 
niskoczęstotliwościowych pól elektromagnetycznych. W następnym 
okresie jego zainteresowania były związane z zagadnieniami bioma-
gnetyzmu. W szczególności dotyczyły one rozwoju metod identy-
fi kacji źródeł na podstawie pomiarów pola magnetycznego wokół 
aktywnych organów. W tym czasie opracował on również program 

umożliwiający szybką wizualizację pól skalarnych 
i wektorowych oraz obiektów trójwymiarowych 
funkcjonujących w środowiskach operacyjnych 
Unix i Windows.

Obecnie główny obszar badań dr. inż. Mar-
ka Ziółkowskiego jest związany z metodą wi-
roprądowego badania niemagnetycznych mate-
riałów przewodzących, wykorzystującą pomiar 
siły Lorentza (LET – Lorentz force Eddy current 
Testing). Metoda ta została opracowana i po raz 
pierwszy zastosowana do badań nieniszczących 
materiałów przewodzących w 2007 r. w katedrze 
FG Th eoretische Elektrotechnik, Technische Uni-
versität Ilmenau, Niemcy. Doktor Marek Ziół-
kowski od samego początku opracowania LET 
aktywnie uczestniczy w rozwoju metod jej opisu, 
analizy matematycznej i realizacji.

W okresie po uzyskaniu stopnia doktora Marek 
Ziółkowski uczestniczył w dziesięciu międzynarodowych projektach 
naukowo  -badawczych oraz sześciu krajowych grantach i projektach 
naukowo  -badawczych. Wyniki realizacji prac naukowo  -badawczych 
zostały opublikowane w dwóch monografi ach, 27 artykułach w cza-
sopismach indeksowanych w bazie JCR, 44 artykułach w czasopi-
smach recenzowanych i 100 referatach/streszczeniach zamieszczo-
nych w materiałach konferencyjnych. Marek Ziółkowski był jednym 
z głównych wykonawców projektów związanych z analizą i opty-
malizacją przetworników i zaworów elektromagnetycznych, w któ-
rych część klasycznego obwodu magnetycznego zastąpiono miękkim 
kompozytem magnetycznym (SMC), a także z opracowaniem me-
tody identyfi kacji położenia regulowanego refl ektora samochodo-
wego na podstawie pomiarów pola magnetycznego wytwarzanego 
przez niewielki magnes trwały zamontowany na jego korpusie oraz 
z analizą możliwości zastosowania młyna elektromagnetycznego 
do mielenia cementu.

Ma córkę Agatę, absolwentkę Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest 
pasjonatem gry w badmintona – aktywnie uczestniczy w krajowych 
i zagranicznych turniejach.

Habilitacja

Marek Ziółkowski

Jakością: Th e EFQM Learning Edge Conference, konferencji naukowo-
 -szkoleniowych Laboratoria technologiczne – aspekty utrzymania 
wysokiej jakości wyrobu nt. „Zintegrowanych Systemów Zarzą-
dzania w przemyśle”, międzynarodowych konferencji naukowo-
 -szkoleniowych nt. rozwoju systemu wspomagania projektowania 
i wytwarzania statków CAD/CAM oraz wystąpień na 13 konferen-
cjach międzynarodowych.

Bogusław Węgrzyn jest autorem treści pięciu programowych kur-
sów (przedmiotów) z zakresu zarządzania i marketingu oraz za-
rządzania transportem na Wydziale Techniki Morskiej PS, a także 
kursów programowych i sylabusów (około 80) z zakresu bezpieczeń-
stwa użytkowania urządzeń elektrycznych, przemysłowych insta-
lacji elektrycznych i elektrotechniki morskiej oraz zarządzania ja-
kością i technologicznymi procesami produkcyjnymi, zarządzania 
przedsiębiorstwami produkcyjno  -usługowymi, zintegrowanych sys-
temów zarządzania oraz podstaw ekonomii i zarządzania na Wy-
dziale Elektrycznym ZUT. Był opiekunem i recenzentem około 100 
prac magisterskich i inżynierskich na Wydziale Techniki Morskiej 
PS oraz Wydziale Elektrycznym ZUT. W 2010 r. otrzymał nagrodę 
III stopnia Rektora ZUT za osiągnięcia naukowe.

Był audytorem wiodącym Quality Management International 
w latach 1995–2000 oraz BSI w latach 2001–2002 (systemy zarzą-
dzania jakością wg normy ISO 9001). Opracował programy au-
torskie sześciu kursów dla audytorów wewnętrznych SZJ wg ISO 
serii 9000 w latach 1995–1999. Jako ekspert zintegrowanego pro-
gramu operacyjnego rozwoju regionalnego w latach 2004–2006 
zaopiniował około 150 projektów. W latach 2003–2005 zajmował 
stanowisko kierownika Ośrodka Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich w Szczecinie. W latach 2005–2006 był człon-
kiem komitetu sterującego projektem europejskiego opracowania 
wojewódzkiej strategii innowacyjności województwa zachodnio-
pomorskiego. Był zaangażowany w prace uczelnianego zespołu 
monitorującego wdrażanie strategii ZUT na lata 2012–2020 oraz 
komisji opracowującej strategię rozwoju Wydziału Elektrycznego 
ZUT na lata 2014–2020, a później w prace zespołu monitorujące-
go jej wdrażanie.

W 1988 r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi za siedmioletnią nie-
przerwaną i wyróżniającą się pracę na wydziałach produkcyjnych 
stoczni.

Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci i troje wnuków.
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P
rofesor dr hab. inż. Ryszard Ukielski (WTiICh) na wniosek 
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu został odznaczony Krzy-
żem Wolności i Solidarności. Krzyż ten jest następcą Krzy-

ża Niepodległości nadawanego bojownikom o wolność Polski w II 
RP, a przyznawanym przez Prezydenta RP za zasługi w działalności 
na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania 
praw człowieka w PRL. 

Uroczystość wręczenia odznaczeń zasłużonym działaczom opo-
zycji demokratycznej z czasów PRL przez prezesa IPN dr. Łuka-
sza Kamińskiego odbyła się 23 listopada 2015 roku w Teatrze Lalek 
„Pleciuga” w Szczecinie. Wśród odznaczonych znaleźli się również 
dr Mieczysław Ustasiak i dr Marek Tałasiewicz – byli pracownicy 
Politechniki Szczecińskiej.

zdjęcie: Marcin Manowski IPN

W
ybitni polscy naukowcy odebrali nagrody Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczysta gala odbyła się 12 
października 2015 roku w Pałacu Prymasowskim w War-
szawie.

Laureaci odebrali statuetki z rąk minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego prof. Leny Kolarskiej  -Bobińskiej. Uhonorowani zostali badacze 
najwybitniejsi w swoich dyscyplinach, odkrywcy nowych technologii, 
autorzy istotnych teorii i dzieł naukowych. Nagrodę za osiągnięcia 
organizacyjne odebrała dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. nadzw. 
ZUT z Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT.

– To wyróżnienie za osiągnięcia na różnych polach działalności 
akademickiej i naukowej. Naukowcy w swojej karierze zawodowej 
pełnią bowiem różne funkcje i poświęcają się różnym celom – pod-
kreśliła podczas gali minister nauki. – Są przede wszystkim nauczy-
cielami akademickimi i mentorami, są uczonymi, którzy szukają 
odpowiedzi na pytania o otaczający nas świat i objaśniają różne zja-
wiska, pracują nad wdrażaniem wynalazków, zarządzają uczelnia-
mi i są organizatorami życia naukowego. Wreszcie, co staje się coraz 
ważniejsze – upowszechniają wiedzę – mówiła podczas uroczystości 
prof. Kolarska  -Bobińska.

P
rofesor Urszula Narkiewicz z Instytutu Technologii Nieorga-
nicznej i Inżynierii Środowiska ZUT została powołana do Euro-
pejskiej Akademii Nauk i Sztuk (European Academy of Scien-
ces and Arts – EASA). 

EASA (http://www.euro  -acad.eu) należy do najbardziej presti-
żowych organizacji naukowych w Europie, a jej celem jest popie-
ranie europejskiej twórczości naukowej i artystycznej oraz stwo-
rzenie wspólnej płaszczyzny dialogu dla przedstawicieli różnych 
dziedzin nauk. Do EASA nie można się zgłosić samemu ani być no-
minowanym przez zewnętrzną organizację czy instytucję. Jedyną 
drogą uzyskania nominacji jest wybór dokonany przez obecnych 
członków EASA. 

Akademia zrzesza w tej chwili ponad 1700 członków, w tym 32 
laureatów Nagrody Nobla. Jej honorowymi patronami są m.in. kró-
lowie Hiszpanii i Belgii, Wielki Książę Luksemburga oraz znani po-
litycy, tacy jak Hans  -Dietrich Genscher, Alfred Gusenbauer, Jean-
 -Claude Juncker, Romano Prodi, Jacques Santer, Guy Verhofstadt, 
Arpáad Göncz i Franz Vranitzky. 

Polskę w EASA reprezentują między innymi Stefan Angielski, 
Jerzy Buzek, Krzysztof Penderecki, Stanisław Sołtysiński, Andrzej 
Zoll, abp Alfred Nossol, Maciej Nowicki i Ryszard Tadeusiewicz. 
Na ostatnim, 24. posiedzeniu Akademii, na wiceprezesa został wy-
brany prof. Michał Kleiber.

Antoni W. Morawski

Prezes IPN odznacza Ryszarda Ukielskiego nadanym mu przez Prezydenta RP Krzyżem Wolno-

ści i Solidarności

Nagrody Ministra rozdane

Profesor Ryszard Ukielski 
odznaczony

Profesor Urszula Narkiewicz 
nominowana do Europejskiej 
Akademii Nauk i Sztuk
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I
nstalację do produkcji propylenu metodą PDH (odwodornienia 
propanu) zbuduje w Policach Grupa Azoty. To największa i najno-
wocześniejsza w Europie inwestycja – będzie kosztować 1,7 miliar-
da złotych. W ramach projektu powstanie blok energetyczny oraz 

rozbudowany zostanie terminal chemikaliów we własnym porcie w Po-
licach. Skala inwestycji porównywalna jest z wybudowaniem kolej-
nych zakładów chemicznych w województwie zachodniopomorskim. 

Przy budowie instalacji pracować będzie około tysiąca osób. 
Po uruchomieniu produkcji na stałe przy niej ma pracować około 
200 osób. Stąd duże zapotrzebowanie na wykwalifi kowanych spe-
cjalistów w dziedzinie inżynierii chemicznej. 

Porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia stu-
dentów pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technolo-
gicznym w Szczecinie a Grupą Azoty i PDH Polska Spółka Akcyjna 
podpisano 13 stycznia 2016 roku w siedzibie uczelni. Grupę Azoty 
reprezentowali: wiceprezesi zarządu Wojciech Naruć i Rafał Kuź-
miczonek, dyrektor zarządzający PDH S.A. Jacek Nowak, dyrek-
tor Departamentu Zasobów Ludzkich i Zarządzania Ilona Lange. 
Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych: wojewoda 
zachodniopomorski Piotr Jasina, prezydent Szczecina Piotr Krzy-
stek, starosta powiatu polickiego Andrzej Bednarek oraz burmistrz 
Polic Władysław Diakun. Uczelnię reprezentowali: rektor Włodzi-
mierz Kiernożycki, prorektor ds. studenckich Jacek Wróbel, dzie-
kan WTiICh Jacek Soroka, prodziekan ds. rozwoju Andrzej Wieczo-
rek, prodziekan ds. dydaktycznych Beata Schmidt, prodziekan ds. 

Będzie praca dla chemików

Wizyta amerykańskich profesorów

dydaktycznych Henryk Łącki, dyrektor Instytutu Inżynierii Che-
micznej i Procesów Ochrony Środowiska Józef Nastaj oraz zastęp-
ca dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony 
Środowiska Bogdan Ambrożek. 

Zgodnie z zawartym porozumieniem powołana do realizacji bu-
dowy nowej instalacji dla Polic spółka celowa PDH Polska sfi nansu-
je wraz z Grupą Azoty Police wyposażenie laboratoriów Wydziału 
Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie, natomiast 
studenci nowej specjalizacji będą mieli możliwość odbycia praktyk 
zawodowych w Policach. Studia będą mogli podjąć absolwenci stu-
diów pierwszego stopnia po kierunkach inżynieria chemiczna, tech-
nologia chemiczna, chemia lub pokrewnych.

Studenci będą mogli liczyć na wiele korzyści poza pewną pracą 
w przemyśle chemicznym z wysokimi zarobkami i szansą na szybki 
awans – m.in. na stypendia przyznawane w drodze konkursu. Otrzy-
ma je, już od pierwszego semestru, każdy student spełniający wymogi 
określone w regulaminie. Stypendium w pierwszym semestrze wy-
niesie od 400 do 1000 zł, natomiast w drugim i trzecim semestrze – 
od 900 do 2000 zł. Grupa Azoty przyjmie na praktyki zawodowe, 
trwające 4–6 tygodni, zainteresowanych studentów.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA należy do najwięk-
szych fi rm chemicznych w Polsce wchodzących w skład Grupy 
Azoty SA. W 2014 r. przychody Grupy Azoty Zakłady Chemicz-
ne Police SA wyniosły 2,4 mld zł, przy zysku netto na poziomie 
83 mln zł.

Z
achodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
gościł w dniach od 9 do 10 lipca 2015 roku delegację rektora 
i sześciu dziekanów z Auburn University w USA. Z tej oka-
zji w Sali Senatu odbył się polsko  -amerykański workshop, 

w którym ze strony amerykańskiej uczestniczyli profesorowie: Chris-
topher Roberts – Dean of Engineering (Chemical Engineering), Ralph 
Zee – Associate Dean for Research (Mechanical Engineering), Maria 
Auad – Chair of the Department of Polymer and Fiber Engineer-
ing (Chemical and Bio Systems), Joseph Majdalani – Chair of the 
Department of Aerospace Engineering, Mark Nelms – Chair of the 
Department of Electrical Engineering, Andrzej Nowak – Chair of 
the Department of Civil Engineering, Jorge Valenzuela – Chair of the 
Department of Industrial Engineering. Stronę polską reprezentowali 

prorektorzy oraz dziekani lub ich przedstawiciele, przedstawiając na-
szą uczelnię i kierunki prowadzonych najciekawszych badań na po-
szczególnych wydziałach. Inicjatorami współpracy między obiema 
uczelniami byli dziekan Civil Engineering Andrzej Nowak i dziekan 
Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT Maria Kaszyńska.

Spotkanie w Sali Senatu poprzedziła wizyta delegacji amerykań-
skiej na Wydziale Budownictwa i Architektury. Na spotkaniu w sali 
Rady Wydziału prodziekan Zbigniew Paszkowski przedstawił inte-
resującą prezentację dotyczącą naszego miasta, a dziekan Maria Ka-
szyńska zaprezentowała Wydział i prowadzone na wydziale badania; 
goście zwiedzili również laboratoria wydziałowe.

W Sali Senatu prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni Ry-
szard Pałka i rektor AU Chris Roberts przedstawili swoje uczelnie. 
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Po prezentacji rektorzy podpisali porozumienie o współpracy mię-
dzy Auburn University a ZUT. Następnie dziekani z obu uczelni 
przedstawili tematykę badań prowadzonych na poszczególnych wy-
działach. 

Profesor Ryszard Kaleńczuk (WTiICh) omówił badania prowa-
dzone na ZUT. Badania nanotechnologii zaprezentował prof. Artur 
Bartkowiak, badania prowadzone na WIMiM przedstawił prof. Bar-
tosz Powałka, a prowadzone na WE – prodziekan Krzysztof Okarma. 
Dziekan Maciej Taczała omówił badania prowadzone na WTMiT, 
a prodziekan Dariusz Frejlichowski – na WI.

Po spotkaniu w Sali Senatu goście zwiedzili Centrum Nanotechnolo-
gii oraz laboratoria na: WIMiM, WTiICh, WE oraz Centrum Bioimmo-
bilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych. Dyskusję kon-
tynuowano podczas wieczornej kolacji w Zamku Książąt Pomorskich. 

Drugi dzień wizyty upłynął na zwiedzaniu miasta. Nasi goście 
dzięki dr. inż. arch. Maciejowi Płotkowiakowi mogli poznać historię 
Szczecina, obejrzeć Wały Chrobrego, kościół św. Jana z XIII wieku, 
Zamek Książąt Pomorskich oraz katedrę św. Jakuba, podziwiając 
z wieży katedralnej panoramę Szczecina. Następnie wicedyrektor Fil-
harmonii Szczecińskiej Ewa Porada  -Spieszny osobiście oprowadziła 

naszych gości po wspaniałym obiekcie, zdradzając wiele interesują-
cych szczegółów dotyczących jego realizacji. Kolejnym etapem pro-
gramu był rejs motorówką z przystani żeglarskiej w Szczecinie  -Dąbiu 
do wybrzeża przy Wałach Chrobrego (dzięki fi rmie GP Karola Go-
ścińskiego). Dwudniowy pobyt w Szczecinie był pierwszym etapem 
tygodniowej wizyty amerykańskich profesorów w Polsce. Ze Szcze-
cina delegacja udała się do Politechniki Krakowskiej, a następnie 
do Politechniki Warszawskiej.

Celem tygodniowej wizyty w Polsce było zapoznanie się z progra-
mem naukowo  -badawczym na wybranych polskich uczelniach tech-
nicznych, nawiązanie kontaktów z naukowcami polskimi oraz ustale-
nie form i zakresu współpracy.  W Auburn University na wydziałach 
inżynierskich studiują polscy doktoranci, w tym dwóch absolwentów 
ZUT. W obecnej sytuacji geopolitycznej warunki sprzyjają nawią-
zaniu współpracy między uczelniami amerykańskimi a polskimi, 
zwłaszcza w dziedzinie nauk technicznych.  Kierunki współpracy 
między ZUT a Auburn University będą dalej rozpatrywane przez 
zainteresowane wydziały i instytuty. Goście byli pod wrażeniem na-
szej uczelni i naszego miasta, co wielokrotnie podkreślali. 

Maria Kaszyńska

IV edycja projektu 
„Licealista w świecie nauki”

W
 Centrum Dydaktyczno  -Badawczym Nanotechnologii 
ZUT w Szczecinie odbyło się spotkanie inauguracyjne 
kolejnej edycji projektu „Licealista w świecie nauki”, re-
alizowanego przez Wydział Biotechnologii i Hodowli 

Zwierząt ZUT w Szczecinie.
Już po raz czwarty, 4 grudnia 2015 roku, pracownicy Wydziału 

Biotechnologii i Hodowli Zwierząt podjęli się organizacji cyklu prak-
tycznych warsztatów naukowych opartych na nowoczesnych meto-
dach badawczych. Jest to bezpłatny program rozwojowy skierowany 
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, polegający na przeprowadzeniu 

zajęć laboratoryjnych, których wynikiem ma być zaprezentowanie 
przez uczniów wyników własnych badań naukowych. 

W realizację projektu, oprócz pracowników wydziału, zaanga-
żowali się również pracownicy zaprzyjaźnionych jednostek nauko-
wych  ZUT w Szczecinie: Instytutu Polimerów (WTiICh) oraz Ka-
tedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin (WKŚiR); nasze 
przedsięwzięcie wspierają również pracownicy Biura Promocji ZUT 
w Szczecinie oraz Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

W tym roku chęć udziału w projekcie zgłosiło 323 uczniów z 10 
szkół ze Szczecina i okolic.



Z ŻYCIA UCZELNI

12    I    Forum Uczelniane nr 1 (29) styczeń 2016

Na spotkaniu inauguracyjnym uczniowie odebrali symboliczne 
indeksy oraz poznali nauczycieli akademickich, z którymi będą re-
alizowali zaproponowane tematy zajęć: rozmnażanie roślin w kul-
turach in vitro i ich praktyczne wykorzystanie; pasożyt – wróg czy 
przyjaciel, czyli praktyczne aspekty układu pasożyt–żywiciel; ko-
mórki rozrodcze – komórki wyjątkowe; mikroorganizmy wokół nas; 
czy rządzą nami geny?; biomateriały dla lepszego życia (sztuczne ser-
ce); krew darem życia; świnia jako zwierzę modelowe w profi lakty-
ce miażdżycy u ludzi; DNA – ewolucja życia; nowoczesne metody 
szkolenia psów – zajęcia praktyczne.

Podczas inauguracji uczniowie wysłuchali ponadto interesującego 
wykładu dr hab. Ingi Kowalewskiej  -Łuczak nt. „Doping genetyczny”.

W
zorem lat ubiegłych, 2 grudnia 2015 roku, odbyły się Wy-
działowe Targi Kół Naukowych, podczas których zaprezen-
towały się koła naukowe oraz organizacje studenckie działa-
jące na Wydziale Elektrycznym: Studenckie Koło Naukowe 

ACT! (opiekun naukowy dr inż. Tomasz Barciński); Studenckie Koło 
Naukowe Teleinformatyki APACZ 500 (opiekun naukowy dr inż. Piotr 
Lech); IEEE Student Branch (opiekun naukowy dr inż. Piotr Szym-
czak); Studenckie Koło Naukowe SARIS (opiekun naukowy dr inż. Ra-
fał Osypiuk); Studenckie Koło Naukowe SKORP (opiekun nauko-
wy mgr inż. Andrzej Biedka); Akademickie Koło Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich (opiekun naukowy dr inż. Marcin Wardach).

Studenci mogli poznać zakres ich działalności i sukcesy naukowe, 
a tych w ostatnim czasie nie brakowało! Spadł na nas deszcz nagród 
podczas I Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych (I miejsce – SARIS, 
II miejsce – SKORP, III – AKSON oraz dwa wyróżnienia dla ACT! 
i SKORP). Otrzymaliśmy wyróżnienie za projekt wirtualnej klawiatury 
dla osób z chorobą Parkinsona podczas maratonu programistyczne-
go home.pl Hackathon Ultra Innovation (APACZ 500). Zdobyliśmy 
puchary za zajęcie I miejsca w rywalizacji drużynowej oraz indy-
widualnej, a także nagrodę specjalną ufundowaną przez fi rmę ABB 
w corocznym konkursie Ligi Elektryków, zorganizowanym podczas 
XVII Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka (AK SEP).

Dużym zainteresowaniem podczas targów cieszyła się drukarka 3D, 
którą zaprezentowało SKN SARIS. SKN SKORP umożliwiło zapozna-
nie się z konstrukcją oraz ze sposobem działania robotów mobilnych, 
dronów, a także platformy symulacyjnej. SKN ACT! pochwaliło się 
wielokrotnie wyróżnianą gondolą do lotów stratosferycznych.

Tekst Aurelia Kołodziej

Zdjęcie Robert Kujawski 

Targi Kół Naukowych 
Wydziału Elektrycznego

N
a zaproszenie rektora Zachodniopomorskiego Uniwersy-
tetu Technologicznego w Szczecinie Włodzimierza Kier-
nożyckiego, 11 grudnia 2015 roku, przebywał w Szczecinie 
Youns Tijani ambasador Królestwa Maroka. Ambasador 

zapoznał się ze strukturą i działalnością Uniwersytetu, a szczegól-
nie Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa. Gość z dużym zaintere-
sowaniem oglądał laboratoria, aparaturę badawczą oraz eksponaty 
ryb i organizmów wodnych znajdujące się na wydziale. Wysłuchał 
również informacji przedstawionych przez dziekan Agnieszkę Tórz 
oraz pracowników wydziału. 

W trakcie prowadzonych rozmów ambasador wyraził szczegól-
ne zainteresowanie współpracą w dziedzinie szeroko rozumianego 
rybactwa i akwakultury oraz kształceniem kadr na Wydziale Nauk 
o Żywności i Rybactwa. 

Rozmawiano o możliwościach wymiany studentów, pracowników 
naukowych i prowadzenia wspólnych badań pomiędzy WNoŻiR, 
a instytutami badawczymi w Maroku. 

Podczas wizyty ambasador Youns Tijani spotkał się także z Patry-
cjuszem Ceranem, pełnomocnikiem ds. współpracy międzynarodo-
wej Gminy Miasto Szczecin, podczas spotkania uzgodniono wstępnie 
możliwości współpracy miast na zasadzie umowy partnerskiej. 

Ambasador odwiedził Archiwum Państwowe, gdzie obejrzał naj-
cenniejsze dokumenty dotyczące historii Pomorza Zachodniego oraz 
powiązań gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Marokiem a Polską. 

W spotkaniu uczestniczyli również prodziekan Jacek Sadowski, 
dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. nadzw., prof. dr. hab. inż. Waw-
rzyniec Wawrzyniak, prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki, dr. hab. 
inż. Przemysław Czerniejewski.

Tekst i zdjęcie Krzysztof Formicki 

Wizyta ambasadora 
królestwa Maroka

W marcu 2016 r. planowana jest organizacja konferencji podsu-
mowującej realizowany projekt, podczas której licealiści będą mogli 
wcielić się w rolę naukowców, wygłaszając referaty podsumowujące 
wyniki własnych badań naukowych. 

Projekt „Licealista w świecie nauki” to przedsięwzięcie cieszące 
się coraz większym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy już zapyta-
nia o kolejne edycje projektu, również ze szkół nieuczestniczących 
jeszcze w przedsięwzięciu. Radość kilkuset uczniów z faktu, że sami 
mogą wykonać prawdziwe badania naukowe daje satysfakcję i mo-
tywuje nas do planowania kolejnych edycji projektu.

Arkadiusz Terman
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 Krajowa Konferencja „Grafen i inne materiały 2D”, zorgani-
zowana przez Zakład Nanotechnologii Instytutu Technologii 
Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału 
Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie, odby-

ła się w dniach 27–29 września 2015 roku. Patronatem honorowym 
konferencję objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego, Wojewoda Zachodniopomorski oraz Pre-
zydent Szczecina. Obrady odbywały się w Centrum Dydaktyczno-
 -Badawczym Nanotechnologii ZUT. Konferencji przewodniczyła 
prof. dr hab. Ewa Mijowska. 

Materiały dwuwymiarowe (takie, w przypadku których długość 
i szerokość są wielokrotnie większe niż grubość, często jednoato-
mowa) to nowa jakość i nowe możliwości zastosowań w najnow-
szych technologiach badanych na świecie, w tym np. elektronicz-
nych i medycznych. Konferencja jest nową inicjatywą wynikającą 
z prężnego rozwoju badań nad tymi materiałami w polskich jednost-
kach naukowo  -badawczych. Aktualność podejmowanej tematyki 
potwierdza fakt, że również inne kraje zaczynają organizować bliź-
niacze konferencje, np. w Kanadzie w połowie października 2015 r. 
zapoczątkowany został cykl międzynarodowych konferencji GRA-
PHENE & 2D MATERIALS CANADA.

Rola grafenu i innych podobnych materiałów została wyraźnie do-
ceniona w Polsce. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło 
specjalny program o nazwie GRAF-TECH, którego celem jest fi nan-
sowanie badań związanych z tymi materiałami. Program dotyczy ba-
dań, które zbliżają polskie zespoły badawcze do wdrożenia wyników 
po to by nasz kraj usytuował się w czołówce krajów wdrażających 
nowe możliwości techniczne związane z grafenem. W ramach tego 
programu przeprowadzono w formie konkursowej nabór wniosków 
polskich zespołów badawczych. Wybrano najlepsze wnioski, w tym 

projekt zaproponowany przez zespoły Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego w Szczecinie i szczecińskiej fi rmy „ME-
DITEST Diagnostyka Medyczna” (partnera biznesowego). 

Zespół z naszej uczelni zauważył, że brak współpracy w obrębie 
krajowych grup grafenowych utrudnia wymianę wyników badań 
i doświadczeń biznesowych, stąd pomysł zorganizowania konferen-
cji poświęconej temu tematowi. Pomysł grupy naukowców z Zakła-
du Nanotechnologii poparło liczne grono decydentów, którzy objęli 
patronat nad konferencją.

I Krajowa Konferencja „Grafen i inne materiały 2D” stanowiła 
wydarzenie naukowe zapoczątkowujące nowy cykl interdyscypli-
narnych konferencji poświęconych materiałom dwuwymiarowym. 
Konferencję otworzył przedstawiciel NCBR, członek Rady tego Cen-
trum, prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski. W konferencji wzię-
ło udział prawie 100 naukowców z całego kraju, wśród których byli 
naukowcy różnych specjalności, zajmujący się badaniami nad gra-
fenem i innymi materiałami 2D, jak również przedstawiciele fi rm 
zainteresowanych nowymi technologiami. Pozwoliło to na stworze-
nie platformy w celu  upowszechniania wyników badań i wymia-
ny doświadczeń oraz integracji polskiego środowiska naukowego 
i przemysłowego. Podczas obrad dokonano przeglądu prowadzo-
nych w Polsce prac badawczych (eksperymentalnych i teoretycznych) 
związanych z grafenem i innymi materiałami dwuwymiarowymi 
oraz pomysłów na ich zastosowanie. 

I Krajowa Konferencja 
„Grafen i inne materiały 2D”

Uczestnicy I Krajowej Konferencji „Grafen i inne materiały 2D” przed Centrum Dydaktyczno  -Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie
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Uczestnicy konferencji uznali, że była ona bardzo potrzebna i miała 
wysoką wartość naukową. Goście z różnych stron Polski podkreślali 
doskonałą organizację i życzliwą atmosferę stworzoną przez komi-
tet organizacyjny konferencji kierowany przez prof. Ewę Mijowską. 
Zgodnie uznano, że niezbędna jest kontynuacja konferencji inte-
grujących polskie „środowisko grafenowe”, a ankieta przeprowa-
dzona wśród uczestników wykazała potrzebę corocznych spotkań. 
Komitet Naukowy zadecydował zatem, iż kolejne konferencje z tego 

N
a Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie, 
9 października 2015 roku, odbyło się XXII Seminarium Na-
ukowe z cyklu: Regionalne problemy inżynierii środowiska. 
Seminarium na temat badań naukowych w zakresie geo-

technicznego wspomagania projektowania zorganizowała Katedra 
Geotechniki ZUT w Szczecinie.

Celem seminarium było przedstawienie bieżących problemów 
w inżynierii środowiska w województwie zachodniopomorskim, 
z uwzględnieniem zagadnień teoretycznych i zastosowań inżynier-
skich. Tematyka spotkania obejmowała m.in.: wyniki badań labo-
ratoryjnych wpływu substancji powierzchniowo  -czynnej na gęstość 

Badania naukowe 
w zakresie geotechnicznego 
wspomagania projektowania

cyklu będą się odbywać co roku w Szczecinie. Komitet Organizacyj-
ny z chęcią podjął to wyzwanie. Na II Krajową Konferencję „Gra-
fen i inne materiały 2D” zapraszamy już w dniach 12–14 września 
2016 r.; szczegóły organizacyjne można znaleźć na stronie interne-
towej konferencji: http://grafen2d.zut.edu.pl/.

Tekst: Zuzanna Wechterowicz, Ryszard J. Kaleńczuk

Zdjęcia Aleksander Orecki 

Profesor dr hab. Ewa Mijowska, przewodnicząca konferencji Dyskusje podczas sesji plakatowej

gruntu; wyniki badań modelowych statycznych obciążeń pali; me-
tody bezpośredniego obliczania nośności podstawy pali przemiesz-
czeniowych; wyniki badań sejsmoakustycznych przeprowadzonych 
na obszarze dna Basenu Bornholmskiego.

W seminarium wzięły udział władze wydziału, profesorowie, dok-
toranci, zaproszeni goście, studenci WBiA oraz pracownicy Kate-
dry Geotechniki. Sesję Naukową poprowadził prof. Zygmunt Meyer. 
Na zakończenie odbyła się dyskusja.

Tekst Urszula Tusińska

Zdjęcia Roman Bednarek
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S
eminarium Komisji Automatyki i Informatyki Oddziału PAN 
w Poznaniu nt. „Wybrane problemy automatyki”, połączone 
z posiedzeniem tejże komisji zorganizowano 23 października 
2015 roku. Na początku spotkania przewodniczący komisji, 

prof. dr hab. inż. Józef Korbicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego, wrę-
czył pracownikom Wydziału Elektrycznego: dr. hab. inż. Krzysztofowi 
Okarmie, prof. nadzw. ZUT, dr. hab. inż. Przemysławowi Orłowskie-
mu, prof. nadzw. ZUT oraz dr. hab. inż. Jackowi Piskorowskiemu, 
prof. nadzw. ZUT akty mianowania na członków komisji. Licznie 
zgromadzeni słuchacze (w tym studenci i doktoranci Wydziału Elek-
trycznego ZUT) mogli w trakcie spotkania poznać tematykę badań, 
nad którymi aktualnie pracują doświadczeni, jak również i młodzi 
naukowcy z Poznania i Szczecina. Z Wydziału Elektrycznego prelek-
cje wygłosili: dr inż. Rafał Osypiuk oraz mgr inż. Adam Łukomski.

Komisję Automatyki i Informatyki powołano w 2015 r. w wyniku 
przekształcenia Komisji Cybernetyki Technicznej działającej od 1973 r. 

Seminarium Komisji Automatyki 
i Informatyki Oddziału PAN w Poznaniu

K
onferencja naukowa, zorganizowana przez Bibliotekę Głów-
ną Politechniki Śląskiej w Gliwicach, odbywająca się w od 15 
do 16 października 2015 roku pod tytułem: „Systemy nowej 
generacji. Platformy usług”, obejmowała tematykę związaną 

z najnowszymi trendami w bibliotekarstwie akademickim.
Wystąpienia zostały ujęte w trzy bloki tematyczne: Systemy biblio-

teczne wspomagające zarządzanie wiedzą. Koncepcje i rozwiązania; 
Współczesne technologie informacyjne. Idee i koncepcje; Odbiorca 
usług bibliotecznych. Kompetencje i wymagania.

Bibliotekarze z pewnością zauważą, iż z podobnymi problemami 
zmagamy się od lat, pomimo rozwoju technologii wciąż pozostaje 
aktualna kwestia dostarczania użytkownikom bibliotek naukowych 
najnowocześniejszych narzędzi i usług.

Jakich więc zmian na bibliotekarskim podwórku możemy spo-
dziewać się w ciągu najbliższych lat?

Systemy biblioteczne będą odchodziły od  modelu klient–ser-
wer do  modelu chmurowego oraz od  rozwiązań modułowych 

do procesowych. Z każdą nową 
technologią związanych jest wie-
le nadziei i obaw. Nadzieje wiążą 
się głównie ze zdjęciem z klien-
ta ciężaru związanego z infra-
strukturą systemu, co  według 
wielu entuzjastów „chmurowo-
ści” obniży koszty (serwerowni, 
obsługi informatycznej), jednak, 
jak zauważa jeden z prelegentów 
Aleksander Radwański, środki 
te raczej nie pozostaną w kie-
szeni klienta, a zostaną po pro-
stu przesunięte z własnych in-
westycji na zakup usługi. Poza 
tym Radwański przestrzega 
przed praktykami dostawców, 

Systemy biblioteczne nowej generacji. 
Platformy usług

Jej członkowie reprezentują trzy dyscypliny naukowe: automatykę 
i robotykę, informatykę oraz biocybernetykę i inżynierię biome-
dyczną. Zadaniem komisji jest integracja środowiska naukowego 
regionu obejmującego ośrodki naukowe Poznania, Zielonej Góry 
i Szczecina przede wszystkim poprzez: organizację jednodniowych 
seminariów naukowych w poszczególnych ośrodkach akademickich 
regionu, współudział w redagowaniu międzynarodowego czasopisma 
naukowego pt. International Journal of Applied Mathematics and 
Computer Science (www.amcs.uz.zgora.pl), wspieranie rozwoju kadry 
naukowej, współudział w organizacji konferencji krajowych. Zachod-
niopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie reprezentują 
w tym gremium również prof. dr hab. inż. Stefan Domek – pełniący 
funkcję wiceprzewodniczącego komisji, prof. dr hab. inż. Emirsajłow 
oraz dr hab. inż. Roman Kaszyński, prof. nadzw. ZUT.

Tekst Robert Kujawski

Zdjęcia Krzysztof Kujawski
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którzy jako „chmurę” oferują klasyczne usługi hostingowe pomie-
szane z wirtualizacją, a nie usługi sieciowe typu SaaS (Soft ware as 
a Service).

Nie zapominajmy także o barierze psychologicznej. Trudno bę-
dzie przekonać wielu przedstawicieli środowiska do umieszczenia 
całej infrastruktury informatycznej bibliotek w chmurze. Myślenie: 
„dopóki mam wszystko na swoim serwerze, dopóty nad wszystkim 
panuję” będzie miało jeszcze długo swoich zagorzałych zwolenni-
ków i trudno się temu dziwić, także w aspekcie bezpieczeństwa da-
nych, zwłaszcza „wrażliwych”, czyli w przypadku bibliotek głównie 
danych osobowych użytkowników. Na kwestie związane z zabez-
pieczeniem danych i odpowiedzialnością prawną poszczególnych 
podmiotów zwracano uwagę w wielu wystąpieniach.

Istnieje jeszcze jeden ważny problem, na który zwrócił uwagę Alek-
sander Radwański – niewystarczająca wydajność łączy interneto-
wych, która jest podstawowym hamulcem we wdrażaniu nowych 
rozwiązań. Zasoby mają być przecież dostępne 24/7 i to z prędkością 
równą tej, którą otrzymujemy z lokalnej infrastruktury.

Trudno w tej chwili stwierdzić, jak szybko nowa technologia zo-
stanie zaimplementowana w bibliotekach, ale z pewnością będą one 
zmierzać w tym kierunku – tak jak to robią instytucje, które zdecy-
dowały się na zakup produktu typu cloud computing fi rmy ExLibris 
(dostawca Alepha) – Alma, której zalety szczegółowo przedstawili 
w trakcie wystąpienia przedstawiciele fi rmy (nie jest to oczywiście 
jedyny produkt typu platformowego dostępny na rynku). Jakie wobec 
tego, oprócz przerzucenia na dostawcę odpowiedzialności za „pro-
dukt”, czyli system, zalety mają tego typu rozwiązania? Jako główną 
korzyść należy wskazać integrację środowiska pracy bibliotek oraz 
usprawnienie i ujednolicenie procedur bibliotecznych. Przedstawił 
je w swoim wystąpieniu Roman Tabisz, ale on także zwrócił uwagę 
na zagrożenia, o których wspomniano wyżej (stały dostęp do syste-
mu, bezpieczeństwo danych, sprawność i wydajność sieci), a także 
na groźbę uzależnienia się od dostawcy, co jest szczególnie istotną 
kwestią – dla większości z nas problemem jest zmiana banku czy 
operatora telefonii, a tu chodzi w końcu o całość zasobów bibliotek. 
Jest to szczególnie niepokojące w sytuacji zauważalnej konsolidacji 
dostawców zasobów bibliotecznych, co nie zawsze wychodzi na dobre 
klientom, przy czym konsolidacja ta postępuje również, jeśli chodzi 
o fuzje dostawców zasobów z dostawcami systemów, tak jak zrobiła 
to fi rma ExLibris, która dołączyła do grupy ProQuest. A co mogą 
zrobić biblioteki w takim kraju, jak Polska (Rozszerzać konsorcja? 
O kogo?), by bronić się przed coraz silniejszą pozycją rynkowych 
gigantów, którzy będą mogli dyktować warunki, także jeśli chodzi 
o wsparcie techniczne i merytoryczne swoich dotychczasowych „tra-
dycyjnych” produktów? Wprawdzie przedstawiciele Aleph Polska 
uspokajają, że alephowscy klienci mogą spać spokojnie, ale jak dłu-
go? Jak widać kwestie nowoczesnych usług bibliotecznych rodzą wie-
le niepokojących pytań, a na odpowiedzi musimy jeszcze poczekać.

Podsumowując poruszone wyżej kwestie, posłużę się swego ro-
dzaju radami, czy przestrogami, kierowanymi do bibliotek przez 
autorów wystąpienia (Andrzeja Koziarę, Agnieszkę Jezierską), po-
święconego właśnie kwestiom szeroko pojętego bezpieczeństwa sys-
temów informacyjnych. Biblioteki powinny zwrócić szczególną uwa-
gę, wybierając produkty nowej generacji na: unikanie monopolizacji, 
interoperacyjność systemu, zapewnienie dostępu do dokumentacji 
systemu, zagwarantowanie informacji o lokalizacji nośników, infor-
macje o podwykonawcach, gwarancję raportowania o incydentach 
bezpieczeństwa danych i usuwaniu ich skutków, wyraźny zakres 
administrowania danymi osobowymi. 

Wiele uwagi poświęcono także szeroko pojętym uczelnianym ba-
zom wiedzy, które również mogą i powinny stanowić istotny element 
usług bibliotecznych. Biblioteki cyfrowe mogą funkcjonować jako 
repozytoria, kolekcje cyfrowe, służyć jako platformy zarządzania di-
gitalizacją i archiwizacją – stanowić kompleksowe bazy wiedzy.

Szczególnie interesujące jest narzędzie stworzone przez informaty-
ków Politechniki Warszawskiej, Omega  -PSIR. Powstało ono w odpo-
wiedzi na potrzeby uczelni, których nie zaspokajało żadne z dotych-
czas stosowanych narzędzi. Warto zapoznać się z funkcjonowaniem 

tego open  -source’owego systemu i  jego możliwościami, a są one na-
prawdę duże (nominacja do nagrody EUNIS).

Oczywiście w kontekście zarządzania wiedzą na uczelniach nie spo-
sób uniknąć gorącego tematu Polskiej Bibliografi i Naukowej (PBN). 
Chyba nie ma w Polsce biblioteki akademickiej, w której osobom od-
powiedzialnym za raporty na potrzeby PBN panująca w tym obszarze 
niepewność nie spędzałaby snu z powiek. Niespójność wytycznych, 
trudna współpraca z jednostkami uczelni, a także z fi rmą odpowie-
dzialną za przedsięwzięcie (Index Copernicus), wreszcie rozmycie 
odpowiedzialności za przekazywane dane – o tym wszystkim mó-
wiły Barbara Barańska  -Malinowska i Iwona Sójkowska, ale można 
chyba ich referat traktować jako głos całego środowiska. Miejmy na-
dzieję, że w miarę „krzepnięcia” systemu wszystkie niewyjaśnione 
kwestie zostaną rozwiązane.

W bloku dotyczącym użytkowników biblioteki poruszono między 
innymi kwestie dostępności bibliotek akademickich dla osób niepełno-
sprawnych oraz roli bibliotekarza w społeczeństwie wiedzy. Grzegorz 
Czapnik przedstawił także badania przeprowadzone na grupie osób 
biorących udział w II Olimpiadzie Bibliologicznej i Informatologicznej 
(kuźnia przyszłych kadr dla bibliotek?). Dla nas, z racji prowadzenia 
szkoleń z użytkownikami, szczególnie interesujące było wystąpienie 
Lidii Derfert  -Wolf, która – jak zwykle – w zwięzły, merytoryczny 
i bardzo ciekawy sposób przedstawiła najnowsze trendy w dziedzinie 
Information Literacy. Prelegentka omówiła ostatnie wytyczne w tym 
zakresie, opracowane przez ACRL (Association of College and Rese-
arch Libraries). Wnioski zaprezentowała w trzech blokach, dotyczą-
cych perspektyw, wyzwań oraz zmian technologicznych związanych 
z kształceniem informacyjnym. W najnowszych standardach kładzie 
się nacisk na kształtowanie umiejętności w zakresie wizualizacji da-
nych i zarządzania nimi. Główne akcenty w naszej pracy z użyt-
kownikiem powinny być położone na treści obejmujące: walidację 
informacji, zarządzanie bibliografi ą, wykorzystanie multimediów, 
zarządzanie danymi, wizualizację, procesy tworzenia informacji. 

Kształcenie powinno opierać się na kompetencjach (tych posia-
danych, które z kolei pozwalają na zdobywanie kolejnych), w które 
musi być wyposażony współczesny użytkownik i twórca informa-
cji. Nasze programy edukacji informacyjnej powinny ewoluować 
(co już się dzieje) od instrukcji posługiwania się poszczególnymi 
interfejsami w kierunku tworzenia czegoś w rodzaju „mapy drogo-
wej” kompetencji niezbędnych dla użytkownika. Oczywiście, naj-
większą bolączką bibliotekarzy zajmujących się tą trudną dziedziną 
jest wciąż niewystarczająca świadomość decydentów szkolnictwa 
wyższego dotycząca wagi zagadnień Information Literacy, w pro-
cesie kształcenia studentów, co skazuje nas na raczej incydentalny, 
a nie procesowy charakter prowadzonych szkoleń.

Nie sposób przedstawić całej tematyki podejmowanej w trakcie 
konferencji; skupiłyśmy się na kwestiach dla nas najistotniejszych 
i najciekawszych. Jak wynika z tematyki konferencji, warto na bie-
żąco śledzić trendy w bibliotekarstwie akademickim, by móc się od-
powiednio przygotować na nieuchronne zmiany.

Agnieszka Bajda

Literatura:
Radwański, Aleksander. 2012. Chmury, chmury, chmury…, Biule-
tyn EBIB [on  -line], nr 8 (135), http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/
article/view/154/294, [dostęp 27.10.2015].
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Projekt Social Erasmus 

Działalność sekcji 
Erasmus Student Network Szczecin

S
emestr zimowy 2015/2016 był bogaty w działania związane z So-
cial Erasmus – międzynarodowym projektem, który od 2008 
roku jest jednym z fl agowych poczynań Erasmus Student Ne-
twork Polska (ESN). Jego celem jest promowanie i kształtowanie 

postaw społecznych wśród młodych ludzi, którzy uczestniczą w stu-
denckich wymianach. Wolontariusze z całej Europy przebywający 
na terenie Szczecina mogą brać udział w różnorakich spotkaniach 
i wydarzeniach organizowanych przez ESN Szczecin. W tym se-
mestrze działo się naprawdę wiele. Dzięki nawiązaniu współpracy 
z Zachodniopomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwo-
nego Krzyża w Szczecinie sekcja systematycznie uczestniczy w ży-
ciu dwóch placówek: placówki Wsparcia Dziennego PCK „Wesoła 
Chatka”, do której uczęszczają dzieci w wieku 3,5–14 lat z rodzin dys-
funkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Dzien-
nego Domu „Senior – WIGOR”.

16 i 23 października 2015 r. odbyły się dwa spotkania zapoznaw-
cze studentów z dziećmi pozostającymi pod opieką „Wesołej Chat-
ki”. Rozpoczęło się od poznania imion. Dzieci próbowały przełamać 
barierę językową mimo braku znajomości zarówno języka angiel-
skiego jak i ojczystego języka wolontariuszy. Początkowe trudności 
i bariery komunikacyjne szybko przestały mieć jakiekolwiek znacze-
nie. Dzieci porozumiewały się ze studentami w sposób niewerbalny 
lub mówiły po polsku. Czas szybko mijał na zabawie i śmiechu. Oba 
spotkania sprawiły, iż uczestnicy programu Erasmus+ postanowili 
systematycznie odwiedzać dzieciaki, przynosząc im nie tylko słody-
cze i owoce, ale także dostarczając pozytywnej energii. 

Kolejnym spotkaniem było Halloween organizowane 30 paździer-
nika 2015 r. Przygotowano wspaniałe ozdoby i maski, które założo-
no podczas wspólnej zabawy halloweenowej. Nie zabrakło opowieści 
o świętowaniu tego wydarzenia w innych krajach. Opowieści o tra-
dycji i kulturze naszych studentów stały się ulubionym elementem 
spotkań z dzieciakami. 

Międzynarodowy SocialErasmusWeek – tydzień, podczas które-
go organizowane są wydarzenia podnoszące świadomość studen-
tów i ich uwrażliwienie na potrzeby innych, odbył się 16–22 listo-
pada 2015 r. 

W ramach obchodów ESN Szczecin zorganizował sześć spotkań: 
Culture of Italy i Culture of Turkey, podczas których dzieci mogły 
poznać historię, kulturę i sztukę poszczególnych krajów, nauczyć się 
podstawowych zwrotów, łamaczy językowych itp. A studenci mogli 
dowiedzieć się czegoś na temat Polski, skonfrontować różnice kultu-
rowe oraz poznać zwroty grzecznościowe w języku polskim. 

Zorganizowano również wyjście do schroniska dla zwierząt w celu 
przekazania karmy, a także spotkanie z seniorami w Dziennym Domu 
„Senior  -WIGOR”, podczas którego młodzież mogła porozmawiać 
ze staruszkami na temat sytuacji seniorów w ich krajach, opowie-
dzieć, jak ona wygląda w ich rodzinnych stronach. 

Zorganizowano także spotkanie na oddziale dziecięcym w szpitalu 
przy ul. św. Wojciecha w Szczecinie, gdzie studenci wsparli najmłod-
szych pacjentów, którzy na co dzień zmagają się z chorobą i bólem. 
Czas upłynął na wspólnych zajęciach plastycznych. 

Najważniejszym wydarzeniem, a zarazem zwieńczeniem całego 
aktywnego tygodnia była organizacja wspólnego wydarzenia z tu-
recką sekcją ESN Selcuk pn. „World Hello Day” czyli Międzynaro-
dowego Dnia Życzliwości. O tej samej, wyznaczonej wcześniej, go-
dzinie zarówno w Turcji, jak i w Szczecinie wolontariusze rozdawali 

karteczki z różnymi miłymi, sentencjami spotkanym podczas space-
ru przechodniom. Łącznie w obu krajach rozdano ponad 300 kartek 
z miłymi słowami, dając wielu ludziom powód do uśmiechu.

W Dziennym Domu „Senior – WIGOR” odbyły się spotkania z kul-
turą włoską i kulturą hiszpańską. Studenci z Włoch przygotowali 



POZA UCZELNIĄ

18    I    Forum Uczelniane nr 1 (29) styczeń 2016

pizzę według rodzinnej receptury, wymieniali się przepisami z se-
niorami, opowiadali o kulturze i sztuce Włoch. Studenci z Hiszpanii 
natomiast uczyli podopiecznych podstawowych zwrotów w językach 
kastylijskim i katalońskim. Opowiadali o różnicach między hisz-
pańskimi regionami i różnicach w mentalności ich mieszkańców, 
o życiu codziennym i najlepszych przepisach kulinarnych Hiszpa-
nii. Studenci pojawili się także w Placówce Wsparcia Dziennego PCK 
„Wesoła Chatka” na andrzejkach 30 listopada 2015 r.; wraz z dzieć-
mi poznawali tradycję i wróżby związane z tym dniem; 4 grudnia 
2015 r. przynieśli dzieciom słodkie podarunki. Działania w ramach 

projektu są niezmiernie ważne dla studentów, gdyż wzbogacają ich 
międzynarodowe doświadczenie, pozwalają zrozumieć problemy 
społeczne, zmuszają do refl eksji. Ponadto pokazują, jak młodzi lu-
dzie mogą wspólnymi silami przyczynić się do poprawy jakości życia 
innych osób, bez względu na to, z jakiego kraju pochodzą.

Katarzyna Żak

koordynator lokalny ESN w ZUT

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Projekt ART IN THE DARK
ART IN THE DARK to projekt sekcji ESN Szczecin, a zarazem część 

ogólnoeuropejskiego programu Erasmus Student Network Exchan-
geAbility, który ma uświadomić osobom pełnosprawnym, z jakimi 
problemami borykają się każdego dnia osoby niepełnosprawne, oraz 
pokazać młodym ludziom z całej Europy, że pomimo niepełnospraw-
ności mogą być częścią programu Erasmus+. 

Projekt powstał przy współpracy ESN Szczecin z Polskim Związ-
kiem Niewidomych; patronat nad wydarzeniem objął Zachodniopo-
morski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński i Aka-
demickie Radio Pomorze. 

Całość była podzielona na dwie części: 
10 grudnia 2015 r. odbyły się warsztaty, 
podczas których studenci w ramach pro-
gramu Erasmus+ wraz z członkami Pol-
skiego Towarzystwa Niewidomych stworzyli obrazy, które można 
było podziwiać w kompletnej ciemności 17 grudnia 2015 podczas 
wernisażu w Sali Kominkowej DK 13 Muz.

Katarzyna Żak

koordynator lokalny ESN w ZUT

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
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Wyjazd dydaktyczny 
do Wilna

W
iosną 2015 roku na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szcze-
cinie gościliśmy prof. Olgę Buckiūnienė z Vilniaus kole-
gija (University of Applied Science), która uczestniczyła 
w programie dydaktycznym w ramach programu Era-

smus+. Spotkanie z przedstawicielem wileńskiej uczelni, serdeczne 
zaproszenie do współpracy dydaktycznej i naukowej skłoniły mnie 
do rozważenia pomysłu wyjazdu dydaktycznego do Wilna. Skontak-
towałam się z prof. Olgą Buckiūnienė, która zachęciła mnie do przy-
gotowania dokumentów niezbędnych do zorganizowania wyjazdu 
w ramach Staff  Mobility for Teaching programu Erasmus +. Szyb-
ko otrzymałam pozytywną odpowiedź od koordynatora programu 
w Vilniaus kolegija, że planowany przeze mnie kilkudniowy pobyt 
w tej uczelni będzie możliwy. Proponowano także, abym połączyła 
go z udziałem w jednodniowej międzynarodowej konferencji na-
ukowej, której tematyka była zgodna z moimi zainteresowaniami 
badawczymi. Dzięki pomocy dr Joanny Hernik, prodziekan ds. roz-
woju i współpracy, przygotowałam wniosek wraz z umową na wy-
jazd dydaktyczny do Wilna w terminie 12–16 października 2015 r. 
Planowałam przeprowadzenie wykładów dla studentów, nawiąza-
nie kontaktów z pracownikami Wydziału Ekonomicznego uczelni 
partnerskiej i omówienie dalszej współpracy naukowej z prof. Olgą 
Buckiūnienė. Jeden dzień chciałam poświęcić na udział w organizo-
wanej przez Vilniaus kolegija International Scientifi c  -Practical Con-
ference „Higher education: perspectives and challanges”. 

Przygotowując tematy planowanych wykładów dla studentów Wy-
działu Ekonomicznego wileńskiej uczelni, zastanawiałam się, czy będą 
oni zainteresowani proponowaną problematyką – przedstawieniem 
Polski jako sąsiada i partnera gospodarczego Litwy, innowacyjności 
„nowych” krajów unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem po-
dobieństw pod tym względem Polski i Litwy, potrzeb i możliwości 
zwiększenia kreatywności zasobów ludzkich (jako czynnika umac-
niającego innowacyjność kraju) oraz przedsiębiorczości społecznej 
pozwalającej ograniczyć wykluczenie zawodowe i społeczne. Do-
bór tematów okazał się trafny. Spotkania ze studentami kierunków 
bankowość i fi nanse (wykładów połączonych z dyskusją dla grup 
25–30  -osobowych) cieszyły się dużym zainteresowaniem. Polska 
i Litwa różnią się pod względem rozmiarów i struktury gospodarki, 
jednak mają podobne problemy społeczne i gospodarcze, które warto 
próbować rozwiązywać korzystając ze wspólnych doświadczeń.

Spotkania ze studentami i pracownikami Vilniaus kolegija były 
bardzo interesujące i miło je wspominam. Na zawsze zapamiętam 
życzliwość, otwartość i gościnność, z którą mnie przyjmowano na tej 
uczelni. Niezapomniane są także wspomnienia z pobytu w Wilnie, 
które miałam okazję trochę poznać podczas tej wizyty. Chociaż w po-
łowie października temperatura około dwóch–trzech stopni poniżej 
zera trochę mnie zaskoczyła, to piękna słoneczna pogoda sprzyjała 
zwiedzaniu. Charakter miasta, zabytki, artystyczny klimat, cieka-
wa kuchnia i kontakty z przemiłymi ludźmi sprawiły, że na pewno 
będę starała się podtrzymywać więzi naukowe i dydaktyczne z pra-
cownikami Vilniaus kolegija.

Irena Łącka

Katedra Ekonomii, Wydział Ekonomiczny

Na targach 
edukacyjnych w Kijowie

P
rzedstawiciele Biura Promocji i Działu Kształcenia uczestniczyli 
w targach edukacyjnych „Osvita ta kariera” organizowanych 
przy wsparciu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Pol-
skich (KRASP) oraz Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Ce-

lem naszego pobytu w Kijowie, w dniach 12–14 listopada 2015 roku, 
było promowanie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicz-
nego w Szczecinie na arenie międzynarodowej, informowanie o pro-
wadzonych kierunkach studiów, a także o możliwości nauki w Polsce.

Dom Ukraiński, w którym odbyły się targi, pomieścił reprezen-
tantów kilkudziesięciu uczelni, m.in. z Wielkiej Brytanii, Norwegii, 
Finlandii. Goście mogli zapoznać się z ofertą kształcenia, a także 
z systemem szkolnictwa wyższego obowiązującego w różnych kra-
jach. Polskie uczelnie, w tym ZUT, miały możliwość zaprezentowania 
się dzięki indywidualnym prezentacjom multimedialnym. 

W roku akademickim 2015/2016 ZUT przyjął na studia (pierwsze-
go i drugiego stopnia) ośmiu obywateli Ukrainy. Z roku na rok licz-
ba ta się zwiększa, w roku akademickim 2014/2015 przyjęto pięciu 
studentów, jednak wciąż, w porównaniu z innymi uczelniami tech-
nicznymi w kraju liczba ta nie jest duża. Bliskość Szczecina do Skan-
dynawii czy stolicy Niemiec jest plusem, jednak znaczna odległość, 
w porównaniu np. z Przemyślem, Wrocławiem czy chociażby War-
szawą, działa na naszą niekorzyść. To, czym możemy i powinnyśmy 
się zatem wyróżniać, to oferta dydaktyczna, w tym kierunki studiów 
prowadzone w językach obcych. Młodzież zainteresowana studio-
waniem w Polsce w większości pyta o studia prowadzone w języku 
angielskim. Z drugiej strony nasza pozycja zapewne by wzrosła, jeśli 
oferowalibyśmy kursy języka polskiego dla cudzoziemców Uczelnie, 
które to oferują, przyciągają większą liczbę kandydatów, którzy po-
zostają na nich, podejmując studia. 

Poszukując odpowiedzi na pytanie, w czym tkwi sukces w pozyski-
waniu cudzoziemców na studia, uczelnie zwracają uwagę na aktywną 
współpracę z agencjami rekrutacyjnymi działającymi na Ukrainie. 
Zdaniem wielu jest to podstawa – takie instytucje trafi ają bezpo-
średnio do zainteresowanych, szczegółowo informując o procedurze 
rekrutacyjnej, oraz odciążają uczelnie, załatwiając wszelkie formal-
ności. Ostatecznie na uczelnię trafi a kandydat spełniający wszystkie 
wymagania formalne. Koszt takiej współpracy zwraca się w po kil-
ku latach.

Podsumowując, z targami wiążemy duże nadzieje. Przewidujemy, 
że materiałem, który został opracowany w języku ukraińskim, pro-
mującym naszą uczelnię oraz jej ofertę dydaktyczną, zainteresuje się 
ukraińska młodzież i  że zachęci on do studiowania w Szczecinie. 
Przed nami jeszcze długa droga, wiele aspektów promocji należy 

rozwinąć i w nie zainwestować. W planach Biuro Promocji jest ak-
tywna działalność promocyjna poza granicami Polski w zakresie 
pozyskiwania cudzoziemców na studia. Ponieważ w Polsce obser-
wujemy spadek demografi czny, każdy student, niezależnie od oby-
watelstwa, będzie dla ZUT dużą korzyścią.

Tekst i zdjęcie Katarzyna Stawna

Dział Kształcenia, Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą
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W
 listopadzie minionego roku Regionalne Centrum In-
nowacji i Transferu Technologii ZUT (RCIiTT) zorga-
nizowało największe kooperacyjne przedsięwzięcie go-
spodarcze w regionie w 2015 roku. Giełda kooperacyjna 

Industrial Bridge przyciągnęła liczne grono przedsiębiorców z całej 
Polski, Niemiec oraz Czech.

Giełda kooperacyjna jest przedsięwzięciem, którego celem jest koja-
rzenie partnerów biznesowych poprzez aranżowane, 20–30  -minutowe, 
spotkania pozwalające na nawiązanie kontaktu; później mogą być 
one kontynuowane w postaci współpracy gospodarczej.

Giełda Industrial Bridge to inicjatywa pracowników RCIiTT;. 
pierwsza odbyła się w 2015 r., a skierowana była do przedsiębiorstw 
z trzech branż: metalowej / maszynowej, morskiej oraz chemicznej. 
Przedsięwzięcie zyskało patronat honorowy marszałka województwa 
zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza; jednym ze współorga-
nizatorów było miasto Szczecin. Właśnie Marszałek, a także prezy-
dent Szczecina Piotr Krzystek, wraz z  rektorem ZUT Włodzimie-
rzem Kiernożyckim oraz dyrektorem RCIiTT Joanną Niemcewicz, 
ofi cjalnie zainaugurowali to wydarzenie.

Składało się ono z trzech części: międzynarodowej konferencji, 
giełdy kooperacyjnej oraz wizyty studyjnej w Szczecińskim Parku 
Przemysłowym. Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali prelek-
cji prezentujących region zachodniopomorski, miasto Szczecin oraz 
niemiecki region Brandenburgię; omówiono ich potencjał oraz uwa-
runkowania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości. Następnie głos 
zabierali przedstawiciele polskich i zagranicznych klastrów. Łącznie 
zaprezentowało się ich sześć: Klaster Metalowy Metalika, Klaster 
Chemiczny Zielona Chemia, Zachodniopomorski Klaster Morski, 
Klaster Morski Pomorza Zachodniego, Lubuski Klaster Metalowy 

Industrial Bridge – 
giełda kooperacyjna

oraz Brandenburg Metal Cluster. Kolejnym punktem konferencji były 
prezentacje pracowników ZUT. Najpierw Angelika Łysiak z RCIiTT 
przedstawiła możliwości fi nansowania rozwoju współpracy nauka – 
biznes ze środków europejskich, w ramach programu Horyzont 2020, 
a następnie prof. Mirosław Pajor oraz dr Marcin Hołub zaprezento-
wali dorobek zachodniopomorskich naukowców i opracowane przez 
nich rozwiązania technologiczne do wdrożenia w fi rmach. 

Drugą część dnia przeznaczono na giełdę kooperacyjną, w cza-
sie której ponad 60 uczestników odbyło 138 spotkań biznesowych, 
w tym 57 spotkań międzynarodowych. Całość giełdy obejmowała 
osiem sesji trwających po 20 minut. Oprócz zaplanowanych spo-
tkań odbywały się również rozmowy przedsiębiorców organizowa-
ne ad hoc na wniosek fi rm. Zwieńczeniem tego intensywnego dnia 
była wizyta studyjna w Szczecińskim Parku Przemysłowym; grupa 
ok. 30 przedsiębiorców z Polski i Niemiec mogła zapoznać się z jego 
funkcjonowaniem.

Pomimo że była to dopiero pierwsza edycja wydarzenia, opinie 
uczestników są bardzo pozytywne. Obecnie trwa w RCIiTT etap 
oceny efektów odbytych spotkań. W dniu opracowywania niniej-
szego artykułu podpisano już pięć umów krajowych i międzynaro-
dowych pomiędzy uczestnikami giełdy, także nawiązano szerszą 
współpracę pomiędzy polskimi podmiotami. 

Wydarzenia tego nie byłoby bez zaangażowania licznych part-
nerów RCIiTT z Polski i z zagranicy oraz bez wsparcia fi nansowe-
go ze środków projektu Enterprise Europe Network. Kolejna edycja 
wydarzenia planowana jest na 2017 r. 

Tekst Paweł Mieczan 

redaktor naczelny magazynu Eksporter

zdjęcia z zasobów RCIiTT
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Trzydniowe obrady toczyły się w audytoriach przepięknego no-
woczesnego Queen Elizabeth II Conference Centre w londyńskiej 
dzielnicy Westminster.

W panelu „Gospodarka morska i jej wpływ na społeczności nad-
morskie”, który prowadził Ian Duncan, w krótkim wystąpieniu pre-
zentowaliśmy swoje przemyślenia na temat rybołówstwa jako sposobu 
na życie społeczności nadmorskich. Uważamy, że nieco zapomnia-
ne regiony nadmorskie (jak się okazało, nie tylko w Polsce) mogą 
być motorem napędowym szybkiego rozwoju nie tylko przemysłu, 
turystyki i wypoczynku, w tym infrastruktury hotelowej czy talas-
soterapii, ale również rybołówstwa i przetwórstwa, pod warunkiem 
zadbania oodpowiednie wykorzystanie warunków i zasobów przy-
rodniczych, a także potencjału ludzkiego. Podkreślaliśmy znaczenie 
i konieczność wykorzystania wyników własnych badań naukowych 
w autentycznym zarządzaniu gospodarką w regionach nadmorskich, 
potrzebę dokonywania wiarygodnego monitoringu połowowego, 
prowadzonego we współpracy z rybakami komercyjnymi, oraz po-
dejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem morskim. 
Akcentowaliśmy konieczność znalezienia innej metody, niż central-
ne zarządzanie rybołówstwem europejskim, w tym również bałtyc-
kim, „spłaszczającym” regionalne, a nawet lokalne potrzeby i różni-
ce. W podobnym tonie, podając liczne przykłady nieprawidłowości 
i niebezpiecznych konsekwencji dla środowiska morskiego, zasobów 
ryb i przyszłości rybołówstwa w swoich regionach, wypowiadali się 
zaproszeni goście z szetlandzkiego Stowarzyszenia Rybaków, z fran-
cuskiego Euro Pěche, holenderskiego Stowarzyszenia Rybaków wy-
spy Urk, włoskiej Narodowej Federacji Spółdzielczości Rybackiej, 
a także Marikultury z Norwegii. 

W podsumowaniu obrad Syed Kamall podkreślił wagę i koniecz-
ność śmiałego wybiegania w przyszłość, przy wykorzystaniu wielona-
rodowego doświadczenia we współczesnym zarządzaniu i zbiorowej 
mądrości przełamującej stereotypy, dla lepszej przyszłości Europy 
i nowych pokoleń. Jednocześnie zaprosił nas na następne obrady 
ECR Autumn University, który obradować będzie jesienią 2016 r. 
w Krakowie. W kilka dni po zakończeniu konferencji otrzymaliśmy 
listy od Syeda Kamall z podziękowaniami za ważny głos w debacie 
o przyszłości rybołówstwa europejskiego. 

Juliusz C. Chojnacki

Wawrzyniec Wawrzyniak 

N
a zaproszenie Syeda Kamalla, przewodniczącego ECR Gro-
up w Parlamencie Europejskim oraz ministra gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, pro-
fesorowie Wawrzyniec Wawrzyniak i Juliusz C. Chojnacki 

z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie uczest-
niczyli w konferencji ECR Autumn University 2015, reprezentując 
polską naukę o morzu i rybactwie. Autumn University jest prekur-
sorską inicjatywą ECR, tworzącą płaszczyznę do dyskusji o potrze-
bie wprowadzania nowych kierunków aktywności Europejczyków, 
o nowych perspektywach polityki i reform w Europie przyszłości. 
Konferencję pod hasłem „Aby sprostać wyzwaniom 2050 nie 1950 
roku”. zorganizowano w Londynie w dniach od 18 do 20 listopada 
2015 roku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele świata nauki, biz-
nesu i polityki brytyjskiej, a także 39 mówców zaproszonych z 16 
krajów świata oraz europarlamentarzyści. Celem tej konferencji by-
ło przygotowanie zarysu podstawowych kierunków przyszłych re-

form w zjednoczonej 
Europie, stąd kilka-
naście paneli z refe-
ratami i  dość ostrą 
i wnikliwą dyskusją. 
Był to merytoryczny 
krok parlamentarzy-
stów z  Grupy ECR 
jako generatora idei 
i nowego spojrzenia 
na przyszłość Euro-
py i czekające Unię 
Europejską refor-
my. Należy podkre-
ślić niezwykle ak-
tywną rolę zapro-
szonych polskich 
specjalistów i  eu-
roposłów w  cza-
sie obrad konfe-
rencji i ich istotny 
głos we wszystkich 
poruszanych pro-
blemach. 

Niemal w cieniu Big Bena toczyły się obrady ECR Autumn University Londyn 2015 Miejscem obrad było prestiżowe Quinn Elisabeth II Conference Center w Westminsterze
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W Londynie o przyszłości

Gospodarka morska i jej wpływ 
na społeczności nadmorskie
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O jakości zagranicznej mobilności 
studentów i pracowników uczelni

„Chcemy, aby wyjazdy w programie Erasmus+ realizowały stawiane 

przed nimi cele. Chcemy zminimalizować zjawisko wyjazdów nie-

przemyślanych, nietrafi onych, nieprowadzących do podniesienia 

kompetencji ich uczestników. Mobilność edukacyjna to zbyt cenne 

źródło nabywania kompetencji, których nie uzyskuje się, studiując 

tylko na uczelni macierzystej, aby nie wykorzystywać możliwości 

oferowanych w programie Erasmus+. Chcemy poprawić jakość mo-

bilności. Chcemy, aby wyjazdy w programie Erasmus+ gwaranto-

wały uznawalność”.

Powyższy cytat pochodzi z zaproszenia na ogólnopolską debatę 
wydziałowych i uczelnianych koordynatorów programu Erasmus 
na temat jakości mobilności studentów i pracowników w polskich 
szkołach wyższych. Wydarzenie, zorganizowane przez Fundację Roz-
woju Systemu Edukacji pełniącą funkcję polskiej Narodowej Agen-
cji programu Erasmus, odbyło się w Warszawie 27 listopada 2015 
roku. Zdecydowaną większość uczestników stanowili koordyna-
torzy wydziałowi (ECTS), tj. osoby odpowiedzialne za prawidłowe 
przygotowanie porozumienia w sprawie programu zajęć studentów 
wyjeżdżających w celu odbycia częściowych studiów na zagranicz-
nych uczelniach partnerskich. 

Wyjazd stypendialny w ramach programu Erasmus musi spełnić 
warunki jakościowe określone w Karcie Erasmusa dla Szkolnictwa 
Wyższego. Fundamentalną zasadą jest uznawalność efektów wyjazdów 
przez uczelnie macierzyste, co w przypadku wyjazdów studenckich 
oznacza przeniesienie osiągnięć wyrażonych w punktach ECTS, bez 
różnic programowych i konieczności nauki z przedmiotów zaliczo-
nych na uczelni przyjmującej. Zasada wydaje się przejrzysta, jednak 
mobilni studenci nadal sygnalizują problemy związane z wywiąza-
niem się ich uczelni macierzystej z tego zobowiązania – w ekstre-
malnych przypadkach uczelnia uznaje mniejszą liczbę punktów niż 
liczba potwierdzona wykazem ocen lub studenci zmuszani są do po-
nownego zaliczenia tych samych przedmiotów, które zaliczyli już za 
granicą. W przypadku Polski wskaźnik pełnej uznawalności okresu 
studiów zagranicznych, wynikający z ankiet uczestników w roku aka-
demickim 2014/2015, wyniósł 32% – zamiast oczekiwanych 100%. 
Sytuacja wymaga zatem analizy i wyjaśnień. 

Uczestnicy debaty w ramach czterech sesji tematycznych dysku-
towali nad takimi zagadnieniami jak: 

– motywowanie i przygotowanie studentów do wyjazdu oraz po-
wiązane role nauczycieli akademickich;

– sposób wykorzystania przez polskie uczelnie efektów mobilno-
ści pracowników w celu podniesienia stopnia umiędzynarodowienia 
kształcenia i poprawy jego jakości;

– rola władz wydziału i uczelni w realizacji mobilności pracow-
ników;

– kształcenie zorientowane na studenta a uznawanie efektów ucze-
nia się uzyskanych dzięki mobilności;

– poradnictwo dla studentów w zakresie systemu ECTS oraz kształ-
towania własnej ścieżki kształcenia;

– rola wydziałowego koordynatora (ECTS) w prawidłowym przy-
gotowaniu porozumienia w sprawie programu zajęć. 

Poszczególne sesje otwierały prezentacje FRSE oraz zaproszo-
nych przedstawicieli uczelni i studentów chętnych do podzielenia 
się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Na uwagę zasłu-
guje przykład dobrej praktyki tworzenia przyjaznego klimatu mo-
bilności i internacjonalizacji, zaprezentowany przez dr. Grzegorza 
Kulę, koordynatora z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego (WNEUW). Poziom internacjonalizacji WEN UW 

oceniany jest na 23% wydział oferuje jeden program licencjacki oraz 
dwa programy magisterskie w języku angielskim, prowadzi cztery 
programy zakończone podwójnym dyplomem i negocjuje kolejne, 
10% studentów ma za sobą doświadczenie „mobilnościowe”, a stu-
denci wyjeżdżający mają dużą swobodę w wyborze przedmiotów 
nieobowiązkowych. Z kolei Uniwersytet Łódzki uwzględnił zało-
żenia kształcenia nakierowanego na studenta w wewnętrznym za-
rządzeniu dotyczącym uznawania efektów uczenia się uzyskanych 
poza uczelnią macierzystą (m.in. możliwość zaliczenia nadwyżki 
punktów ECTS awansem na poczet kolejnych semestrów, zwolnienie 
z opłaty za nadwyżkę punktów ponad obowiązujący limit na studiach 
na danym stopniu oraz z opłaty za powtarzanie nauki przedmiotu 
niezaliczonego za granicą).

Wnioski płynące z debaty po raz kolejny potwierdziły koniecz-
ność nieustannej promocji mobilności i płynących z niej korzyści 
oraz prowadzenia cyklicznych szkoleń dotyczących funkcjonowania 
systemu ECTS i jego podstawowych dokumentów przez nauczycie-
li akademickich, i to nie tylko „funkcyjnych”. Nie można nie zgo-
dzić się ze stwierdzeniem jednego z prezenterów, że „najlepszym 
motywatorem dla wyjazdów studentów jest nauczyciel akademicki 
przekonany o wartości mobilności.” Przekonanie to powiązane jest 
z założeniami wydziałowej strategii rozwoju – jeśli dana jednostka 
nie jest przekonana o korzyściach płynących z międzynarodowej 
współpracy w obszarze kształcenia, studenci nie będą informowani 
i zachęcani do wyjazdów zagranicznych oraz innych działań zmie-
rzających do umiędzynarodowienia. 

Jeśli stawiamy nie tylko na ilość, ale i na jakość, współpraca w ra-
mach programu Erasmus+ musi być świadoma, a dobór partnera 
przemyślany i rozważny. Nie ma sensu zawierać umowy dwustron-
nej z uczelnią, której oferta odbiega znacznie od naszej, co spowo-
duje problemy z przygotowaniem programu zajęć. Równie ważne 
jest sprawdzenie, czy potencjalny partner publikuje jasne i przej-
rzyste informacje pozwalające odpowiednio przygotować wyjazd 
(np. na stronie w języku angielskim dla przyjeżdżających studentów, 
informacje dotyczące organizacji roku akademickiego, dostępność 
zakwaterowania, koszty utrzymania). 

Uczelnie prawdopodobnie niedostatecznie doceniają korzyści pły-
nące z realizacji zagranicznych wyjazdów dydaktycznych i szko-
leniowych swoich pracowników. Uczestnicy debaty zgodzili się 
ze stwierdzeniem, że działanie uczelni w tym zakresie częściej jest 
improwizacją niż realizacją określonego planu strategicznego. A takie 
właśnie jest założenie programu Erasmus+: wyjazd powinien skut-
kować nie tylko korzyściami indywidualnymi, lecz także przekładać 
się na zaplanowany rozwój uczelni macierzystej, w tym podnoszenie 
określonych kompetencji pracowników, podnoszenie jakości kształ-
cenia i obsługi mobilności międzynarodowej, zwiększenie mobil-
ności studentów i pracowników, inicjowanie kolejnych projektów 
edukacyjnych i badawczych, promocję uczelni w kraju i za granicą 
oraz lepsze miejsce w rankingach. Zgodnie w wymogami progra-
mu Erasmus+ udział w wyjeździe powinien zostać uwzględniony 
w okresowej ocenie pracowników. 

Uczelnie powinny wskazać osobę odpowiedzialną za monitoro-
wanie funkcjonowania systemu ECTS oraz procedur uznawalności 
na poziomach wydziałowym oraz centralnym (wydziałowy i uczel-
niany koordynator ECTS), w tym aktualności katalogów przedmio-
tów, prawidłowego przyporządkowywania punktów do poszczegól-
nych przedmiotów, uznawania efektów kształcenia uzyskanych poza 
macierzystą uczelnią oraz akumulacji punktów. 
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F
irma Pracht (Niemcy) należy do światowych liderów w pro-
dukcji oświetlenia specjalnego zastosowania, wykorzystywa-
nego między innymi w tunelach, chłodniach czy odlewniach. 
Współpracuje ona z wieloma uniwersytetami krajowymi i za-

granicznymi, co skutkuje zastosowaniem nowych materiałów i tech-
nologii w produkcji obudów oświetleniowych. Dzięki współpracy 
prof. dr. hab. inż. Andrzeja Błędzkiego i prof. dr. hab. inż. Mieczysława 
Wysieckiego z Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersyte-
tu Technologicznego z profesorem honorowym ZUT Friedhelmem 
Prachtem – dyrektorem generalnym fi rmy, miałem możliwość odby-
cia dwumiesięcznej wakacyjnej praktyki. Odbyła się ona w samym 
sercu Hesji, w niewielkiej miejscowości Dautphetal  -Buchenau, od-
dalonej o 20 km od uniwersyteckiego miasta Marburga. Miejsco-
wość uzyskała prawa miejskie w 1222 roku, a założony w XVI wieku 
Philipps  -Universität Marburg kształci obecnie około 25 tysięcy stu-
dentów. Centralnym punktem miasta jest zamek landgrafów Hesji. 
Znajduje się on na szczycie wzgórza w centrum miasta, dzięki czemu 
z zamkowych tarasów można podziwiać jego piękno.

Praktyka podzielona była na dwa okresy – pierwszy, w którym po-
znawałem wszystkie etapy produkcji oświetlenia – od  wytwarzania 

Wakacyjna praktyka 
przemysłowa w fi rmie Pracht

elementów obudów z tworzyw sztucznych aż do końcowego montażu 
gotowych rozwiązań oświetleniowych, w tym wariantów wykona-
nych w technologii LED. Było to nie tylko ciekawe, ale i niezbędne, 
do tego abym mógł zrozumieć pracę zespołu projektowego, które-
mu towarzyszyłem przez drugi miesiąc praktyki. Nie była to jednak 
bierna obserwacja. Pomagałem wykonywać pomiary temperatury 
lamp niezbędne do ich certyfi kacji oraz na bieżąco angażowałem 
się w zadania zespołu. Porozumiewałem się w języku niemieckim, 
co przed wyjazdem budziło moje obawy, ale dzięki wspaniałej at-
mosferze panującej w fi rmie oraz serdeczności pracujących tam ludzi 
szybko dostosowałem się do nowej sytuacji. Zapadnie mi również 
na długo w pamięci czas, który spędzałem z rodziną, u której noclegi 
zapewniła mi fi rma. Miałem okazję zwiedzić wspólnie z nimi region 
i poznać nieco historię okolicy. Krajobraz zdominowany jest przez 
porośnięte lasem wzgórza i tereny uprawne, a nieopodal miejsco-
wości, w której mieszkałem, przepływa rzeka Lahn – dodaje to tym 
terenom wiele uroku. Dwa miesiące zleciały mi znacznie szybciej 
niż mógłbym przypuszczać; mile wspominam zarówno fi rmę, jak 
i osoby, które tam spotkałem.

Konrad Kruk

Właściwy prodziekan lub koordynator wydziałowy (ECTS) jest 
niewątpliwie osobą najważniejszą w prawidłowym przygotowaniu 
porozumienia w sprawie programu zajęć przed wyjazdem studenta – 
kandydata na wyjazd nie można pozostawić bez pomocy i konsultacji 
w wyborze przedmiotów, ponieważ nie będzie on w stanie ocenić, 
jaki wybór zagwarantuje nam zbieżność efektów kształcenia. Ko-
ordynator musi zatem dobrze orientować się w efektach kształcenia 
przewidzianych dla poszczególnych komponentów danego progra-
mu kształcenia, powinien być osobą elastyczną, życzliwą studentom 
i łatwo dostępną – tymczasem studenci często sygnalizują proble-
my w kontaktowaniu się z koordynatorami nieodpowiadającymi 
na korespondencję i nieobecnymi na wydziale. Częste są sytuacje, 
w których student przygotowujący porozumienie zdany jest jednie 
na siebie i to jemu zleca się prowadzenie korespondencji z uczelnią 

przyjmującą w sprawach dotyczących konstrukcji porozumienia oraz 
wątpliwości związanych z punktacją ECTS. 

Umiędzynarodowienie uczelni to wysiłek zbiorowy. Sukces na tym 
polu zależy od wizji władz centralnych i wydziałowych uczelni, spre-
cyzowanej w uczelnianej strategii rozwoju, a także od stworzenia do-
brego klimatu (w tym systemu motywującego pracowników), prze-
konania wszystkich pracowników o jej potrzebie i płynących z niej 
korzyściach, efektywnego wykorzystania jej narzędzi (w tym systemu 
ECTS), umiejętności pracy zespołowej, elastyczności i konsekwen-
cji. Na jakiej drodze jest nasza uczelnia i jej poszczególne wydziały? 
Zachęcam do formułowania wniosków i odpowiedzi. 

Agata Bruska 

uczelniany koordynator programu Erasmus+
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P
obyt w listopadzie 2015 roku w Katholieke Universiteit Leu-
ven, Faculty of Architecture campus Sint  -Lucas w Brukseli był 
moim kolejnym wyjazdem w ramach programu Erasmus. Za-
aprobowany przez jednostkę wysyłającą (ZUT) i przyjmującą 

(KU Leuven) program indywidualnego programu nauczania obej-
mował zagadnienia cyklu życia w budownictwie mieszkalnym, bę-
dące przedmiotem mojej pracy badawczej. Spraw formalnych dopil-
nowały ponownie osoby z sekcji do spraw współpracy z zagranicą. 
Przed samym wyjazdem skontaktowałem się z międzynarodowym 
biurem na tamtejszej uczelni. Nele De Meyere (z International Offi  -
ce) pomogła w nawiązaniu bliższego kontaktu z prof. Krisem Sche-
erlinck oraz Martinem De Maeseneer, osobami zainteresowanymi 
dostarczonym przeze mnie programem nauczania. Wyjazd miał 
charakter dydaktyczny; obejmował 13 godzin prowadzenia zajęć 
wskazanych w indywidualnym programie nauczania oraz w umo-
wie programu Erasmus. 

Ponieważ na miejsce dotarłem rano, mogłem rozpocząć pracę tego 
samego dnia. Bardzo miła i konkretna pani Nele wyjaśniła cele, pro-
gram nauczania, oraz oprowadziła mnie po uczelni. Miałem moż-
liwość wymiany spostrzeżeń i refl eksji wynikających z porówny-
wania między innymi planów i form zajęć prowadzonych na obu 
uczelniach. Kolejne dwa dni przypadły na weekend, podczas którego 
zwiedzałem fl amandzkie miasta – Brugię oraz Antwerpię. W An-
twerpii spotkałem się z poznanym w Rydze w RISEBA – dzięki re-
alizowanemu w listopadzie 2014 r programowi Erasmus – Bartem 
Melort, asystentem w Department of Architecture and Urban Plan-
ning, University of Ghent. Po kilku dniach robienia zdjęć znanych 
lub mniej znanych realizacji architektonicznych odwiedziłem kolejne 
miasto. Do Ghent, w którym również mieści się kierunek architek-
tury KU Leuven, zaprosił mnie prof. Kris Scheerlinck. Na miejscu 

przedstawił plan działania na kolejne dni, po czym oprowadził mnie 
po placówce. Moja wizyta przypadła na czas przeniesienia kierun-
ku do innego budynku, dzięki czemu miałem okazję poznania wie-
lu osobistości KU Leuven. Kolejne dni wypełniło mi prowadzenie 
zajęć na drugim i trzecim roku studiów magisterskich wraz z Mar-
tine De Maeseneer, która – jak później się okazało – wróciła klika 
dni wcześniej ze Szczecina. W trakcie zajęć, oprócz wykładu wpro-
wadzającego i poddawania projektów analizie pod względem zało-
żeń programowych, był między innymi czas na  krytykę zaawan-
sowania pracy na trzecim roku.. Opracowywano temat „highrise/
high density housing” w Karachi (Pakistan), a przy projekcie pomo-
cą służyła Asiya Sadiq architekt z Pakistanu. Poza przewidzianymi 
zajęciami programowymi brałem udział w pracach urbanistyczno-
 -planistycznych podczas ćwiczeń z dr Burak Pak. Tematem zajęć 
było połączenie pobliskich, lecz odizolowanych od siebie przez au-
tostrady lub inne przeszkody, stref miasta. Po zajęciach uczestniczy-
łem w prezentacji „International testimonies”; studenci do późnych 
godzin wieczornych opowiadali m.in. o swoich przeżyciach zawo-
dowych i osobistych podczas wymiany międzynarodowej, a osoby 
z biura instruowały potencjalnych zainteresowanych, w jaki sposób 
i kiedy można uzyskać grant wyjazdowy. 

Zajęcia ze studentami przebiegły bardzo sprawnie. Studenci za-
dawali wiele pytań i dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat 
projektów. Ponieważ był to początek roku, na ostateczne rezultaty 
muszę poczekać do końca semestru. Wyjazd pomógł mi spojrzeć 
na pracę ze studentami pod innym kątem, pozwolił na zdobycie ko-
lejnych doświadczeń, dokonanie porównań i wyciągnięcie pozytyw-
nych wniosków.

Tekst i zdjęcie: Piotr Gradziński

Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, 

Zakład Projektowania Architektonicznego

Wyjazd dydaktyczny do Belgii

Studenci podczas pracy nad projektami
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W
  ramach obchodów Międzynarodowego Roku Świa-
tła i Technologii Wykorzystujących Światło 3 grudnia 
2015 roku, w III LO w Szczecinie, zorganizowano semi-
narium. Patronat nad wydarzeniem objął dziekan Wy-

działu Elektrycznego ZUT Stefan Domek oraz Zachodniopomor-
skie Kuratorium Oświaty. W trakcie seminarium prelekcje wygłosili 
pracownicy Wydziału Elektrycznego: dr inż. Grzegorz Żegliński 
nt.„Fotonika światłowodowa w medycynie, robotyce i teleinforma-
tyce”, dr inż. Andrzej Ziółkowski nt. „Współczesne technologie la-
serowe” oraz dr inż. Piotr Cierzniewski nt. „Nowoczesne oświetlenie 
wewnętrzne i iluminacyjne”.

Dziękujemy mgr Barbarze Kwiatek, dyrektor III LO w Szczecinie, 
za zaproszenie, a wszystkim licznie przybyłym słuchaczom, również 
z innych szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, za zainteresowa-
nie prelekcjami.

Międzynarodowy Rok Światła oraz Technologii Wykorzystujących 
Światło (International Year of Light and Light  -based Technologies IYL 
2015) proklamowała Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) 
podczas 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego w 2013 roku. Z inicjatywą 
wystąpiło wcześniej konsorcjum instytucji naukowych, a głównym 
celem było zwrócenie uwagi światowej społeczności na znaczenie 

U
czelnie europejskie realizują pierwsze projekty mobilnościowe 
z krajami partnerskimi niebędącymi uczestnikami programu 
Erasmus+. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie wniósł również swój wkład w to działanie. W te-

gorocznym projekcie Wydział Ekonomiczny współpracuje z Białoru-
ską Akademią Rolniczą w Gorkach (BSAA), a Wydział Elektryczny – 
z National Technical University of Ukraine w Kijowie (NTUU) oraz 
z trzema uczelniami gruzińskimi: Georgian Technical University 
w Tbilisi (GTU), Akaki Tsereteli State University w Kutaisi (ATSU) 
oraz Tbilisi State Medical University (TSMU).

Zgodnie z założeniami projektu semestr zimowy 2015/2016 stanowi 
fazę przygotowawczą przed wyjazdami studentów. Realizację projektu 
rozpoczęto od intensywnego tygodniowego szkolenia pracowników 
uczelni partnerskich odpowiedzialnych za wdrożenie projektu, które 
odbyło się w dniach 28 września–2 października 2015 roku. W szko-
leniu, zorganizowanym przez Dział Kształcenia, Sekcję Współpracy 
z Zagranicą, uczestniczyły Svetlana Naskova z BSAA oraz Tetiana 
Kuchynska z NTUU. Niestety, zabrakło wówczas przedstawiciela 
strony gruzińskiej – kolejne szkolenie dla tegorocznych i przyszłych 
partnerów zaplanowano na 22–26 lutego 2016 r.

Kolejnym etapem projektu jest wymiana nauczycieli akademic-
kich w formie wyjazdu dydaktycznego – mobilny pracownik uczelni 
poprowadzi krótki, z reguły 8  -godzinny, cykl zajęć dla studentów 
uczelni przyjmującej, połączony z prezentacją uczelni macierzystej 
i jej oferty dydaktycznej oraz z konsultacjami ze studentami zakwali-
fi kowanymi na wyjazd na studia częściowe do prezentowanej uczelni 
lub zainteresowanymi takim wyjazdem w przyszłości. W ramach tego 
działania współpracujące wydziały ZUT przyjęły prof. Sergo Dadu-
nashvili z Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki GTU oraz Viktara 

Vasilieu z Wydziału Biznesu i Prawa BSAA (oba pobyty w okresie 
7–11 grudnia 2015 r.). ZUT reprezentowali dr inż. Krzysztof Penkala 
z Wydziału Elektrycznego (pobyt w GTU w okresie 23–27 listopa-
da 2015 r.) oraz prof. Leonid Worobjow z Wydziału Ekonomicznego 
(pobyt w BSAA w okresie 14–18 grudnia 2015 r.). Trzy kolejne wy-
jazdy dydaktyczne zaplanowano na semestr letni. 

W wyniku rekrutacji zakwalifi kowano łącznie 11 studentów z Bia-
łorusi, Gruzji i Ukrainy – osoby te podejmą studia częściowe w ZUT 
w semestrze letnim 2015/2016, podobnie jak studentka Wydziału 
Ekonomicznego zakwalifi kowana na wyjazd do BSAA w Gorki. 

Wszystkie wyjazdy realizowane w ramach akcji Erasmus+ KA107 
muszą spełniać standardy jakościowe wyznaczone przez Kartę 

Program Erasmus+ – współpraca 
z Białorusią, Gruzją i Ukrainą

Seminarium w III LO w Szczecinie

technologii wykorzystujących światło w promocji zrównoważonego 
rozwoju, a także w poszukiwaniu rozwiązań problemów związanych 
z zasobami energii na świecie.

Tekst i zdjęcie Krzysztof Jaroszewski

Uczestnicy intensywnego tygodnia szkoleniowego dla pracowników uczelni parnterskich w ZUT: 

od lewej Tetiana Kuchynska, Svetlana Naskova i Agata Bruska
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D
zięki wieloletniej współpracy Wydziału Kształtowania Śro-
dowiska i Rolnictwa ZUT z uczelnią partnerską w Eberswal-
de oraz dofi nansowaniu przez stronę niemiecką dwunastu 
studentów (m.in. z Koła Naukowego Agroekologów) i dok-

torantów wyjechało do Eberswalde Poniżej relacja jednego z uczest-
ników – dr. hab. inż. Marka Burego.

Od 30 listopada do 4 grudnia 2015 roku przebywałem w ramach 
programu Erasmus+ w Eberswalde – w mieście położonym 60 km 
od Berlina, w Brandenburgi (Niemcy). Celem pobytu był udział w za-
jęciach dydaktycznych w Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
(Uniwersytet Zrównoważonego Rozwoju – University of Applied 
Science) w Eberswalde oraz udział w 10. konferencji: Master Class 
Course Conference „Renewable energies” („Energie odnawialne”), 
pt. „Kommunikation des Klimawandels – zur Entwicklung einer 
neuen Energiekultur“ („Komunikacja w okresie zmian klimatycz-
nych – dla rozwoju nowej kultury energetycznej”). 

Po zakwaterowaniu nas w Wald  -Solar  -Heim – hotelu pasywnym, 
wykorzystującym dzięki panelom fotowoltaicznym w dużym stop-
niu energię odnawialną, wyruszyliśmy do centrum miasta na wy-
kłady prowadzone w Paul  -Wunderlich  -Haus. Jest to budynek admi-
nistracji powiatu i siedziby starostwa, oddany do użytku w 2007 r.; 
jego nazwa wiąże się z eksponowaną tu całoroczną wystawą dzieł 
współczesnego kontrowersyjnego malarza, rzeźbiarza, rysowni-
ka i grafi ka Paula Wunderlicha, który urodził się w Eberswalde 
w 1927 r. (zgromadzone dzieła można oglądać codziennie). Obiekt 
ten jest najnowocześniejszym ekologicznym budynkiem pasywnym, 
o tzw. zerowej emisji, w Niemczech. Przy jego budowie wykorzy-
stano nowoczesne technologie, urządzenia techniczne i materiały 

przyjazne środowisku (m.in. drewno), które posłużyły eliminacji 
emisji ditlenku węgla i ograniczyły zużycie energii do ok. ⅓   nor-
malnie potrzebnej energii do ogrzewania czy klimatyzacji (po-
niżej 100 KWh na 1 m2 rocznie). Głównym źródłem ogrzewania 
zimą i chłodzenia latem jest energia pochodząca z ziemi z głębo-
kości 10 m dzięki zamontowanym pompom cieplnym. Budynek 
jest „docieplony” przez dwucentymetrowe panele próżniowe (Va-
cuum Insulated Panels), które mają podobną izolację termiczną jak 
20  -centymetrowe styropianowe płyty izolacyjne; wewnątrz wyko-
rzystywany jest system wentylacji i odzyskiwania ciepła z powie-
trza i wody dzięki rekuperacji. 

Pierwszy dzień konferencji odbywał się w budynku starostwa, w sali 
obrad Rady Miasta, ponieważ administracja powiatu Barnim oraz 
całej Brandenburgii popiera wszelkie inicjatywy służące do przeciw-
działania zmianom klimatycznym. Poza tym konferencja rozpoczę-
ła się równocześnie ze światową konferencją klimatyczną w Paryżu 
COP21, tj. Konferencja Stron Ramowej Konwencji ONZ ds. Zmian 
Klimatycznych (UNFCCC). Wykłady prowadzone były przez na-
ukowców z różnych dziedzin nauki oraz przedstawicieli przemysłu 
i fi rm wykorzystujących energooszczędne technologie; dotyczyły 
one wykorzystania różnych źródeł energii odnawialnych (wiatru, 
wody, energii geotermalnej i słonecznej) w gospodarce światowej, 
pojazdach samochodowych, lotnictwie i przemyśle (nawet w rafi -
neriach – efektywność energetyczna).

Wykłady przygotowane były przede wszystkim z myślą o studen-
tach (około 60–70 osób) studiów pierwszego (Bachelor) i drugiego 
stopnia (Master) uczelni z Eberswalde, głównie z Wydziału Land-
schaft snutzung und Naturtschutz, a także z Berlina (z Beuth Hoch-
schule für Technik – współorganizatora konferencji), którzy mogli 
dowiedzieć się o prowadzonych badaniach i technologiach wdraża-
nych w produkcji energii odnawialnej. Wykłady prowadzono w języku 
niemieckim, co było dość trudne dla polskich studentów ze względu 
na fachowe i często skomplikowane słownictwo naukowe; kończyły 
się dyskusją, w której uczestniczyli wszyscy prelegenci. W przerwie 
udaliśmy się na obiad do ładnie urządzonej stołówki uniwersytec-
kiej. Wieczorem zorganizowano spotkanie integracyjne, w którym 
wzięli udział wszyscy uczestnicy konferencji.

Każdy dzień konferencji poświęcono innym zagadnieniom. We 
wtorek, 1 grudnia 2015 r., prezentowano wykłady dotyczące zmian 
klimatycznych, wykorzystania energii morza, wiatru, geotermii czy 
centralnych i decentralnych systemów energetycznych. Ten dzień 
również kończył się dyskusją, na której można było zadawać pyta-
nia wszystkim prelegentom. Po wykładach poszliśmy wszyscy na po-
pularny w Niemczech jarmark bożonarodzeniowy, organizowany 
w centrum miasta. Można było odczuć atmosferę świąt, posłuchać 
muzyki, popróbować specjałów kuchni niemieckiej.  

Wyjazd dydaktyczny Erasmus+ 
do Hochschule Eberswalde

Erasmusa dla szkolnictwa wyższego – uczelnia koordynująca pro-
jekt (w tym wypadku ZUT) ponosi odpowiedzialność za jakościowe 
aspekty wyjazdu realizowanego przez zagraniczne uczelnie part-
nerskie. Warto przypomnieć, że fundamentalną zasadą mobilności 
studnetów jest pełne uznanie efektów kształcenia uzyskanych poza 
uczelnią macierzystą, a wyjazd nie powinien powodować różnic pro-
gramowych – dlatego ważne jest, to by sprawdzić zgodność profi lo-
wą potencjalnych partnerów. Kolejna szansa dla zainteresowanych 
wyjazdem w lutym 2017 r., prace nad wnioskiem na 2017/2018 r. 
można rozpocząć już teraz!

Więcej informacji na temat współpracy z uczelnia-

mi krajów partnerskich na stronie www Narodowej 

Agencji Programu Erasmus+

www.erasmusplus.org.pl/szkolnictwo  -wyzsze/

Dział Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą 

ZUT, al. Piastów 18, pok. 10

Agata Bruska 

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

Zdjęcie Katarzyna Stawna
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S
tudent ogrodnictwa studiów drugiego stopnia, Łukasz Wierzbiń-
ski, który jest członkiem Studenckiego Koła Naukowego Flory-
stów ZUT, zajął pierwsze miejsce w II Krajowych Florystycznych 
Mistrzostwach Regionu Wielkopolsko  -Zachodniopomorskiego, 

które odbyły się 11 października 2015 roku w Centrum Kultury Eu-
roregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie. 

Jako mistrz będzie reprezentował fl orystów na IX Międzynarodo-
wych Mistrzostwach Florystycznych Polski w lutym 2016 r. 

Opiekunem naukowym SKN Florystów jest dr inż. Piotr Salach-
na, a koło działa przy Katedrze Ogrodnictwa na Wydziale Kształ-
towania Środowiska i Rolnictwa ZUT. 

Warto podkreślić, że sukces Łukasza Wierzbińskiego i cele, jakie 
sobie wyznacza, są podobne do sukcesów odniesionych przez opieku-
na naukowego koła, który w 2004 r. został mistrzem I Zachodniopo-
morskich Mistrzostw Florystycznych, a w 2005 r. – II wicemistrzem 
Międzynarodowych Florystycznych Mistrzostw Polski.

Uczestnicy corocznej sesji studenckich kół naukowych, która od-
bywa się na naszym uniwersytecie, mieli okazję poznać twórczość 
opiekuna i członków Studenckiego Koła Naukowego Florystów; 
każdego roku przygotowują oni kompozycje kwiatowe, stanowiące 

Floryści ZUT w czołówce Krajowych 
Mistrzostw Florystycznych

Łukasz WierzbińskiŁukasz Wierzbiński

ozdobę poszczególnych sal, w których odbywają się sesje tematyczne. 
Serdecznie gratuluję sukcesów i życzę kolejnych w Państwa kwia-
towej pasji. 

Tekst Dawid Dawidowicz

pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego

Zdjęcie Bożena Wieczorek 

Kolejny dzień konferencji poświęcony był ochronie klimatu. Pro-
fesor Hans  -Peter Piorr zwrócił uwagę na szybkie zmiany dokonują-
ce się na naszej planecie, m.in. na rosnącą liczbę ludności na świecie 
i związany z tym większy popyt na żywność, ubrania oraz wzrost 
zużycia energii. Niektórych zmian nie można zatrzymać, ale nale-
ży wykorzystać koncepcję zrównoważonego rozwoju w każdej dzie-
dzinie: w planowaniu, w gospodarstwach domowych i w przemyśle, 
w budownictwie i w energetyce, decentralizacji źródeł energii oraz 
w oszczędnym gospodarowaniu surowcami. Uczelnia niemiecka 
zrobiła pierwszy krok w tym kierunku – przeprowadziła audyt ener-
getyczny, pociepliła wszystkie obiekty, zmieniła ogrzewanie z gazo-
wego na ekologiczne (peletami i zrębkami drewnianymi) i przyjęła 
nazwę Uniwersytet Zrównoważonego Rozwoju, która zobowiązuje 
do kolejnych inwestycji w kierunku „zero emisji”. Według profeso-
ra wszyscy, a zwłaszcza młodzi ludzie, którzy później będą pełnić 
funkcje decyzyjne, powinni działać na rzecz ochrony klimatu. Jeżeli 
zawartość ditlenku węgla (CO2) w atmosferze przekroczy 450 ppm, 
to ludzkość będzie musiała liczyć się z wielkimi kataklizmami we 
wszystkich regionach świata, nie tylko w krajach trzeciego świata, 
który już teraz odczuwa zmiany klimatyczne. Akurat w tych dniach 
na dowód zmian klimatycznych zostało zalane w Indiach miasto 
Chennai (dawniej Madras – czwarte najbardziej zaludnione miasto 
Indii) wskutek nienotowanych od 100 lat obfi tych deszczów monsuno-
wych (w ciągu jednego dnia spadło ok. 350 litrów wody na 1 m2). 

Następnego dnia prezentowano referaty dotyczące biomasy i jej 
wykorzystania do produkcji energii. Odbyły się też tzw. fora dys-
kusyjne, na których studenci w grupach rozmawiali o różnych za-
gadnieniach, np. osobistym bilansie energetycznym czy efektywno-
ści energetycznej. Oprócz mojego wykładu nt. rolniczych surowców 
energetycznych, doktoranci z naszej uczelni prezentowali specjalnie 
przygotowane postery: „Auswirkungen von Windparks auf Vögel und 
Fledermäuse”, Urszula Chylewska, doktorantka z Katedry Ogrod-
nictwa; „Was sind die Vorteile der Windenergie schöpft  die region-
ally Wirtschaft ?”, Natalia Szczerbińska i Piotr Mańkowski z Katedry 
Chemii Ogólnej i Ekologicznej; „Energie aus Wind”, Paulina Kukla 

z Katedry Ogrodnictwa i Marek Kostrzewski z Katedry Agronomii; 
„Die optimale Lokalisierung des Windparks”, Mateusz Studziński 
z Katedry Fizjologii Roślin i Biochemii i Katarzyna Bychowiec z Ka-
tedry Ogrodnictwa; „Plants as a renewable energy Skurce”, Magda-
lena Sobolewska i Natalia Opatowicz z Katedry Agronomii. 

Poza udziałem w konferencji nasza grupa miała możliwość po-
znania miasta i atrakcji turystycznych. Olbrzymie wrażenie na stu-
dentach zrobił podnośnik statków (Schiff shebewerk). Niewiele osób 
zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że różnica poziomów pomiędzy 
Odrą a innym rzekami wynosi aż 36 m. Żeby żegluga mogła dobrze 
funkcjonować, w 1934 r. sieć 17 śluz zastąpiono jednym podnośni-
kiem statków, który w ciągu 20 minut, zamiast kilkunastu godzin, 
podnosi bądź opuszcza statki.

Kolejnego dnia studenci z Koła Agroekologów i doktoranci uczest-
niczyli w seminarium poświęconym wykorzystaniu różnych źró-
deł energii w Polsce obecnie i w przyszłości. Seminarium prowa-
dził w języku angielskim prof. Hans  -Peter Piorr. Następnie studenci 
prezentowali uzyskane rezultaty i wnioski w sali wykładowej przed 
wszystkimi uczestnikami seminarium. W czasie przeznaczonym 
na wykłady również. ja przedstawiłem dwa referaty dotyczące wy-
ników badań nad uprawą malwy pensylwańskiej i sorga zwyczajnego 
w rejonie Szczecina. Po wykładach studenci zwiedzili zoo w Eber-
swalde – najmniejsze zoo w Niemczech, ale atrakcyjne.

Hochschule für nachhaltige Entwicklung w Eberswalde przygotowa-
ła bardzo dobry program pobytu, zatroszczyła się o zakwaterowanie 
(preferencyjne ceny w hotelu), a pobyt studentów i doktorantów sfi -
nansowała. Chciałbym podziękować w tym miejscu uczelni w Eber-
swalde, jej rektorowi prof. dr. Wilhelmowi  -Güntherowi Vahrso-
nowi, a zwłaszcza organizatorom konferencji i naszym opiekunom: 
prof. Hansowi  -Peterowi Piorr, Yvonne Blotny i Susanne Büchner za 
nieocenioną pomoc i życzliwość. Nasz pobyt był dobrze zaplanowa-
ny, pełen atrakcji, dawał możliwość wymiany doświadczeń zarówno 
zawodowych, jak i kulturowych.

Tekst i zdjęcie Marek Bury
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T
roje studentów kierunku teleinformatyka odniosło sukces 
w II międzynarodowym konkursie ”Innovate Europe Design 
Contest 2015”, organizowanym przez fi rmę Altera, sieć na-
ukową CNFM (Coordination Nationale de la Formation en 

Micro et nanoélectronique) oraz fi rmę TerasIC. Projekt, zatytuło-
wany „Evolutionary – based image segmentation of medical ima-
ges using OpenCL”, zwyciężył w jednej z trzech kategorii – za naj-
lepszy projekt).

Studenci: Konrad Derda, Krzysztof Majcher oraz Roman Segeda 
zaangażowani byli w zasadniczą część projektu polegającą na imple-
mentacji i przetestowaniu algorytmu segmentacji obrazów medycz-
nych opartego na o układzie reprogramowalnym (FPGA), z wyko-
rzystaniem kompilatora OpenCL fi rmy Altera.

Wykorzystano układ FPGA SoC z rdzeniami ARM (płyta ewa-
luacyjna DE1  -SoC) oraz systemem zagnieżdżonym Linux do reali-
zacji komunikacji między komputerem PC a zaimplementowanym 
w strukturze FPGA algorytmem. Uzyskane wyniki czasowe były po-
równywane z wynikami dla typowego komputera PC, przy jednocze-
snym znacznie mniejszym poborze mocy oraz rozmiarze konstruk-
cji, co pokazało istotne zalety tego typu przetwarzania równoległego 
z wykorzystaniem sprzętowej implementacji. Algorytm segmentacji 
obrazów był poddany procesowi optymalizacji za pomocą progra-
mowania ewolucyjnego w celu zmaksymalizowania jakości segmen-
tacji w procesie uczenia nadzorowanego. Implementacja algorytmów 
przetwarzania równoległego, w szczególności obrazów medycznych, 
z wykorzystaniem układów FPGA jest jednym z wiodących kierun-
ków rozwoju technik przetwarzania danych.

Kierownikiem pięcioosobowego zespołu, realizującego zwycięski 
projekt, jest dr hab. inż. Przemysław Mazurek z Katedry Przetwa-
rzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej.

Obecnie fi rma Altera jest w trakcie procesu przejęcia jej przez fi r-
mę Intel, co pozwoli na wdrożenie do produkcji struktur typu pro-
cesor+FPGA w celu uzyskania elastycznych i niezwykle wydajnych 
układów przetwarzania danych.

P
odczas trwającego 24 godziny maratonu programistyczne-
go home.pl – Hackathon Ultra Innovation, odbywającego się 
od 20 do 21 listopada 2015 roku, pasjonaci współczesnych techno-
logii pracowali nad rozwiązaniami, które ułatwią osobom z nie-

pełnosprawnością i dysfunkcjami korzystanie z dobrodziejstw sieci.
Studenckie Koło Naukowe Apacz 500 wystawiło do rywalizacji 

dwa zespoły. Zespół NullPointer, w składzie: Paweł Gajzler i Bar-
tosz Komorowski z trzeciego roku teleinformatyki WE, opracował 
wirtualną klawiaturę dla osób chorych na Parkinsona, za co otrzy-
mał wyróżnienie.

Studenckie Koło Naukowe Apacz 500 działa na Wydziale Elek-
trycznym przy Katedrze Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Mul-
timedialnej, opiekunem koła jest dr inż. Piotr Lech.

Tekst Justyna Jończyk

Zdjęcie http://blog.home.pl

P
o raz pierwszy w formule ogólnopolskiej, od 20 do 21 listo-
pada 2015 roku, dział ds. studenckich Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz 
z Parlamentem Studentów ZUT zorganizował I Ogólnopolską 

Sesję Studenckich Kół Naukowych (SKN). Była to jednocześnie VII 
Uczelniana Sesja SKN. Patronat honorowy nad sesją objęli: rektor ZUT 
Włodzimierz Kiernożycki i prorektor ds. studenckich Jacek Wróbel.

Sesję podzielono na sześć bloków tematycznych: blok architektu-
ry i budownictwa, blok chemiczny, blok ekonomiczny, blok przy-
rodniczy, blok techniczny oraz blok żywienia człowieka. Na tego-
roczną sesję zgłosiło się 50 studenckich kół naukowych nie tylko 

z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeci-
nie, ale także z innych ośrodków naukowych Polski, w tym z: Akademii 
Morskiej w Szczecinie, Politechniki Białostockiej, Politechniki Często-
chowskiej, Politechniki Opolskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego, Uniwersytetu Przyrodniczo  -Humanistycznego w Siedlcach, 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Uniwersytetu Technologiczno  -Przyrodniczego w Bydgoszczy.

W sumie nadesłano 72 streszczenia, w tym siedem do bloku ar-
chitektura i budownictwo, osiem do bloku chemicznego, dziewięć 
do bloku ekonomicznego, 22 do bloku przyrodniczego, 22 do bloku 
technicznego oraz cztery do bloku żywienie człowieka. 

Nad czym pracują młodzi naukowcy

I Ogólnopolska Sesja 
Studenckich Kół Naukowych

Studenci wyróżnieni 
podczas Hackathon 
Ultra Innovation

Międzynarodowy 
sukces studentów 
teleinformatyki 

Prezentację prowadzi Bartosz Komorowski
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Wyniki w poszczególnych blokach tematycznych:

Blok architektury i budownictwa

I miejsce

Wpływ włókien polipropylenowych, stalowych oraz bazaltowych 
na właściwości reologiczne i mechaniczne betonów samozagęszczalnych 
– Tomasz Rosiek, SKN CONCRETNI. Opiekun mgr inż. Adam Zie-
liński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

II miejsce

Architektura recyklingu – cykl życia materiałów – Krzysztof Żywuc-
ki, SKN Eko  -Architektura. Opiekun mgr inż. arch. Piotr Gradziński, 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Wyróżnienie

Wpływ adaptacji postindustrialnych budynków na zwiększenie atrak-
cyjności dwóch polskich miast: Łodzi i Szczecina – inż. arch. Iga 
Prüff er, SKN „DISEGNO”. Opiekun dr inż. arch. Halina Rutyna, 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Właściwości zapraw cementowych z udziałem zróżnicowanych kru-
szyw drobnoziarnistych – Agnieszka Nowicka SKN Młodzi Inży-
nierowie PZITB. Opiekun dr inż. Teresa Rucińska, Zachodniopo-
morski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Blok chemiczny

I miejsce

Liczba próbek a zmęczenie sensoryczne zespołu oceniającego za-
pach – czyli jak planować pomiary stężenia zapachowego? – Alek-
sandra Antoniewicz, SKN Zapachowej Jakości Powietrza. Opiekun 
dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Tech-
nologiczny w Szczecinie.

II miejsce

Analiza zawartości olejku eterycznego w owocach kminku zwyczaj-
nego – Justyna Kolak, Klaudia Lewandowska, SKN Ligi Ochrony 
Przyrody. Opiekun dr inż. Elżbieta Huzar, dr inż. Alicja Wodnicka, 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Wyróżnienie

Analiza wpływu zanieczyszczenia mieszaniny wzorcowej na wyniki 
oznaczania stężenia zapachowego – Szymon Pilczuk, Amelia Sko-
czek, SKN Zapachowej Jakości Powietrza. Opiekun dr inż. Małgo-
rzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie.

Opracowanie modelu matematycznego kolumny air  -lift  opartego 
na modelu komorowym sformułowanym na podstawie symulacji 

CFD – Joanna Lechowsk, SKN „Inżynier”. Opiekun dr inż. Marian 
Kordas, dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw., Zachodniopomor-
ski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Blok ekonomiczny

I miejsce

Przedsiębiorczość społeczna jako szansa na zmniejszenie wyklucze-
nia na terenach popegeerowskich na przykładzie Juchowo Farm – 
Julia Hoff mann, SKN Analizy Gospodarczej i Innowacji. Opiekun 
dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwer-
sytet Technologiczny w Szczecinie.

II miejsce

Transport papieru w relacji Polska – Norwegia – wybór opty-
malnego wariantu przewozu – Michał Wilkowski, Jakub My-
słowski, Maja Gagatek, SKN „INNTRANS”. Opiekun dr Anna 
Wiktorowska  -Jasik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technolo-
giczny w Szczecinie.

Wyróżnienie

Ciekawość lub może sentyment ? Czy reaktywacja kultowych pol-
skich produktów oraz marek może być przepisem na pewny sukces? 
– Piotr Kowalik, SKN Analizy Gospodarczej i Innowacji. Opiekun 
dr hab. Irena Łącka, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie.

Ocena efektów wsparcia akademickiej przedsiębiorczości na przy-
kładzie fi rm z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy 
ZUT w Szczecinie – Marzena Kaźmierczak, SKN Analizy Gospo-
darczej i Innowacji. Opiekun dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Blok przyrodniczy

I miejsce

Badanie relacji ptaka szponiastego z człowiekiem – Piotr Wietrow, 
SKN AVES. Opiekun dr Monika Łukasiewicz, Szkoła Główna Go-
spodarstwa Wiejskiego.

II miejsce

Porównanie stężenia DDT i jego metabolitów w mleku krowim w za-
leżności od sposobu żywienia – Paulina Stępkowska, SKN Higieny 
Środowiska. Opiekun dr hab. inż. Agnieszka Tomza  -Marciniak, Za-
chodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

III miejsce

Optymalizacja warunków hodowlanych oraz wpływ warunków stre-
sowych na wydajność produkcji celulozy bakteryjnej przez Gluco-
nacetobacter xylinus – Grzegorz Kazimierski, SKN Mikrobiologów. 
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Opiekun dr inż. Karol Fijałkowski, Zachodniopomorski Uniwersy-
tet Technologiczny w Szczecinie.

Wyróżnienie

Hydrolizaty mięsa dorsza jako źródło związków o działaniu prze-
ciwutleniającym – Paulina Brodalka, Katarzyna Kowalska, SKN 
Technologii Rybnej i Enzymów. Opiekun dr inż. Mariusz Szym-
czak, dr inż. Katarzyna Felisiak, Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie.

Identyfi kacja oraz analiza ekspresji TRPM6 i TRPM7 w nerkach ro-
snących prosiąt żywionych dietą z różną zawartością fruktanów typu 
Inulinowego – Weronika Medeńska, Sandra Pietrzak, SKN Fizjologii 
Zwierząt. Opiekun dr inż. Katarzyna Michałek, Zachodniopomor-
ski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Programy ochrony pszczół w Polsce – Mateusz Kęsy, SKN Leśni-
ków. Opiekun dr hab. Jarosław Szaban, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu.

Ocena wybranych cech biometrycznych i użytkowości nieśnej ba-
żantów – Kamil Pohorecki, Patryk Chełstowski, SKN Miłośników 
Ptaków. Opiekun dr hab. Danuta Majewska, Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Blok techniczny

I miejsce

Nowa metoda zwiększenia bezpieczeństwa w operacjach BSP (bez-
załogowych statków powietrznych) – inż. Mateusz Spychała, SKN 
SARIS (Smart Autonomous Robots and Intelligent Systems). Opie-
kun dr inż. Rafał Osypiuk, Zachodniopomorski Uniwersytet Tech-
nologiczny w Szczecinie.

II miejsce

Platforma symulacyjna samochodu o sześciu stopniach swobody – 
Kacper Kruczyński, SKN SKORP. Opiekun mgr inż. Andrzej Biedka, 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

III miejsce

Mikroprocesorowe układy kontrolno  -pomiarowe do biosensorów 
elektrochemicznych – Łukasz Przeniosło, Michał Raczyński, SKN 
Inżynierii Biomedycznej AKSON. Opiekun dr inż. Krzysztof Penkala, 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Wyróżnienie

Autopilot do quadrocoptera śledzący przemieszczający się cel – Piotr 
Patyk, SKN SKORP. Opiekun mgr inż. Andrzej Biedka, Zachodnio-
pomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Mobilny manipulator inspekcyjny na platformie holonomicznej ste-
rowany za pomocą wirtualnej rzeczywistości – Paweł Miara, SKN 
„ACT!”. Opiekun dr inż. Tomasz Barciński, Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Charakterystyka procesu wiertniczego na  przykładzie statków 
typu drillship – Michał Osiak, SKN „Deepwater Drilling”. Opie-
kun dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska, prof. nadzw., Akademia 
Morska w Szczecinie.

Opracowanie szybkiego algorytmu mnożenia parakwa  -ternionów 
dualnych – Justyna Binięda, SKN „QUATERNION”. Opiekun dr Ga-
lina Cariowa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie. 

Blok żywienia człowieka

I miejsce

Wpływ efektywnych mikroorganizmów w tuczu świń na cechy funk-
cjonalne mięsa i słoniny – Agata Begedza, Aneta Kita, SKN Biotech-
nologów Mięsa „BIO  -MEAT”. Opiekun dr hab. inż. Artur Rybarczyk, 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Wyróżnienie

Ocena wpływu czynników żywieniowych i  pozażywieniowych 
na problem występowania zaburzeń snu u kobiet po 60. roku ży-
cia – Aleksandra Widak, Aneta Szustek, Maria Salmonowicz, Edy-
ta Ponikwia, Paweł Junka, SKN Fizjologów Żywienia Człowieka. 
Opiekun dr inż. Zuzanna Goluch  -Koniuszy, Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Członkom jury bardzo dziękuję za pracę w komisjach konkurso-
wych. Wszystkim studentom, uczestnikom tegorocznej sesji oraz 
opiekunom naukowym, serdecznie dziękuję za przybycie, przygoto-
wanie prezentacji, a zwycięzcom gratuluję uzyskanych wyników. 

Dawid Dawidowicz 

pełnomocnik rektora 

ds. studenckiego ruchu naukowego
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D
o tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 został 
zakwalifi kowany projekt Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki 
Przestrzennej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie pt. „Pływająca Rusałka – powrót łodzi wiosłowych na je-

zioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy”. Obecnie członkowie koła Sara 
Bręcz oraz Marta Stankiewicz biorą udział w szczegółowych konsultacjach 
z Zespołem ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, kierowanym przez 
zastępcę prezydenta Szczecina Michała Przepierę. Warto podkreślić, iż w tym 
roku do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono ponad 200 róż-
nych wniosków, z czego z samej dzielnicy Śródmieście (dla której napisany 
został projekt) było ich 68. Projekt zajął drugie miejsce na liście.

Studenckie Koło Gospodarki Przestrzennej działa na Wydziale Kształtowa-
nia Środowiska i Rolnictwa przy Katedrze Ekologii, Ochrony i Kształtowania 
Środowiska; opiekunem naukowym koła jest dr inż. Anna Kiepas  -Kokot. 

W
 Gliwicach 22–25 października 2015 roku odbyły się XVII 
Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka (ODME). Przygo-
towaniem imprezy zajął się komitet organizacyjny złożony 
z osób zrzeszonych w Oddziale Gliwickim SEP przy Poli-

technice Śląskiej, która w tym roku obchodzi jubileusz 70  -lecia.
Inauguracja XVII ODME odbyła się w Centrum Kultury Stu-

denckiej Mrowisko. Po uroczystym otwarciu, uczestnicy wysłu-
chali wykładu pt. „Rekuperacja energii elektrycznej”, a następnie 
odbyło się spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich, dr. inż. Piotrem Szymczakiem. Następnie przedstawiono wy-
kłady nt. energii konwencjonalnej, odnawialnej, a także jądrowej. 
Niewątpliwie wzbogacającym doświadczeniem była debata ener-
getyczna na temat „Przyszłość energetyki w Polsce”. Wzięli w niej 
udział Jerzy Buzek, Janusz Steinhoff , Jerzy Niewodniczański, To-
masz Podgajniak oraz Robert Młynarski. Moderatorem debaty był 
Krzysztof Dębowski. Dodatkowo odbyło się posiedzenie Studenc-
kiej Rady Koordynacyjnej SEP, szkolenie z ochrony przeciwporaże-
niowej, zorganizowane przez fi rmę Sonel, a także prelekcja na temat 
technik innowacyjnych.

Ważnym wydarzeniem, szczególnie dla delegacji studenckiego koła 
AK SEP przy Wydziale Elektrycznym ZUT, był coroczny konkurs 
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XVII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka 

Sukces drużyny 
Wydziału Elektrycznego 

realizowany podczas ODME – Liga Elektryków. Drużyna ze Szcze-
cina, w składzie: Aleksandra Nawrocka (elektrotechnika, studia sta-
cjonarne I stopnia, sem. 1), Katarzyna Fijałkowska (elektrotechnika, 
studia stacjonarne I stopnia, sem. 7), Łukasz Mackiewicz (automa-
tyka i robotyka, studia stacjonarne I stopnia, sem. 7), Piotr Ciupa 
(elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia, sem. 1) oraz Szy-
mon Klimkowski (automatyka i robotyka, studia stacjonarne I stop-
nia, sem. 5), zajęła pierwsze miejsce w klasyfi kacji grupowej, na 18 
drużyn. Ponadto, po dogrywce, Łukasz Mackiewicz i Piotr Ciupa ex 
aequo zajęli pierwsze miejsce w klasyfi kacji indywidualnej.

Delegacja AK SEP zdobyła tym samym puchar za zajęcie pierw-
szego miejsca w rywalizacji drużynowej, puchar za zajęcie pierw-
szego miejsca w rywalizacji indywidualnej oraz nagrodę głównego 
sponsora – walizkę laboratoryjną ze sterownikiem PLC, przemien-
nikiem oraz silnikiem fi rmy ABB.

Trzeciego dnia uczestnicy wzięli udział w wycieczkach do Ko-
palni Guido oraz Browaru w Tychach. Wieczorem odbył się ban-
kiet podsumowujący XVII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka, 
na którym ogłoszono wyniki Ligi Elektryków oraz wręczono na-
grody i podziękowania.

Tekst Marcin Wardach

Projekt studentów 
w budżecie 
obywatelskim
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E
kspert Komisji Europejskiej – to brzmi dumnie, a nie jest trud-
ne do osiągnięcia. Nie ma konkursów, które trzeba wygrać, 
testów które należy zdać. Wystarczy to, co już zostało osią-
gnięte. Pomyśl o swojej karierze już dziś i zarejestruj się w ba-

zie ekspertów Komisji Europejskiej. Ten tytuł daje wiele możliwo-
ści i korzyści.

Na czym to polega?
Ponieważ trudno wymagać od urzędników Komisji Europejskiej, 

by posiadali wiedzę ze wszystkich dziedzin badawczych, stworzono 
bazę ekspertów, do której mogą zapisywać się osoby z całego świata. 
Rejestrować można się przez cały okres trwania programu Horyzont 
2020 na Participant Portal. Aby być wybranym do pracy przy najbliż-
szych konkursach, należy zrobić to już teraz. Eksperci powoływani 
są do oceny wniosków, a także służą pomocą Komisji Europejskiej 
w ocenie całego programu.

Od kandydatów nie wymaga się tytułów naukowych ani doświad-
czenia w realizacji projektów z programów ramowych. Wystarczą wy-
soki poziom wiedzy specjalistycznej i bogate doświadczenie, najlepiej 
w przemyśle. Zaproszenie skierowane jest także do osób, które nie 
prowadzą badań, lecz posiadają doświadczenie pracy w sektorze pu-
blicznym lub prywatnym w jednej czy większej liczbie dziedzin: w ad-
ministracji, zarządzaniu i ocenie projektów badawczo  -rozwojowych, 
wykorzystywanych rezultatów projektów badawczo  -rozwojowych, 
transferze technologii i innowacji. Istotna jest znajomość kwestii 
związanych z nauką i społeczeństwem, tj. w zakresie edukacji, ko-
munikacji, etyki, międzynarodowej współpracy naukowej, techno-
logii, rozwoju zasobów ludzkich itp. Natomiast niezbędna jest biegła 
znajomość języka angielskiego, umożliwiająca rozumienie czyta-
nych wniosków oraz prowadzenie płynnej dyskusji z pozostałymi 
ekspertami.

Dobrze przygotowane CV to połowa sukcesu! Wypełniając wnio-
sek, należy podać jak najwięcej informacji o przebiegu kariery na-
ukowej, ponieważ stworzony profi l będzie wizytówką, na postawie 
której Komisja Europejska oceni doświadczenie oraz kwalifi kacje, 
ale też wychwyci brak określonych umiejętności.

Pełnienie funkcji eksperta wiąże się nie tylko z obowiązkami, 
to także wiele korzyści, nie tylko fi nansowych. Nade wszystko zy-
skuje się cenną wiedzę o tym, jak powinien wyglądać prawidłowo 
przygotowany wniosek, czego należy unikać oraz czego oczekuje 
Komisja Europejska. Jednym słowem: jest to możliwość uczenia 
się na błędach innych. Zasiadanie do obrad z innymi sprzyja na-
wiązywaniu wartościowych kontaktów zawodowych, co w przy-
szłości może zaowocować współpracą. Oczywiście, praca eksper-
ta jest również dodatkowo wynagradzana w postaci przyznawanej 
diety w wysokości 450 EUR za dzień pracy, zwrotów kosztów po-
dróży oraz hotelu. Założenie profi lu nie gwarantuje, że zostanie 
się automatycznie wybranym. Komisja Europejska dobiera eksper-
tów według jej aktualnych potrzeb w zakresie wiedzy, w kontek-
ście ogłoszonych konkursów czy realizowanych już projektów. Jeśli 
ktoś zostanie wybrany, to służby Komisji Europejskiej bezpośred-
nio się z nim kontaktują.

W sierpniu tego roku Komisja Europejska opublikowała aktual-
ną listę ekspertów oceniających. Figuruje na niej 345 ewaluatorów 
z Polski, co nie stanowi nawet 1% spośród wszystkich. Zachodnio-
pomorski Uniwersytet Technologiczny reprezentują dwie osoby: 
prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska oraz prof. dr hab. inż. Ewa 

Mijowska.
Regionalne Centrum Innowacji 

i Transferu Technologii prowadzi 
wiele akcji zachęcających do reje-
strowania się w bazie ekspertów. 
Podczas organizowanych dyżurów 
eksperckich oraz szkoleń, prowa-
dzonych często przez członków 
KE, można uzyskać praktyczne 
wskazówki, fachowe porady oraz 
rozwiać wątpliwości. Jeżeli ktoś 

po przeczytaniu artykułu uznał, że chce zostać ekspertem, zapra-
szamy również na  konsultacje indywidualne.

Agata Szmergalska

Ekspert Komisji Europejskiej – 
ten tytuł może należeć do Ciebie!

Celem ww. projektu jest poprawa jakości wypoczynku mieszkań-
ców Szczecina. Projekt dotyczy parku Kasprowicza, który stanowi 
najpopularniejsze miejsce rekreacyjne Szczecina, z charakterystycz-
nym jeziorem Rusałka. Cechuje się ono atrakcyjnym ciągiem space-
rowym na odcinku między Teatrem Letnim a Mostkiem Japońskim. 
„Pływająca Rusałka” ma docelowo przywrócić dawną świetność je-
ziora. Zadaniem projektu jest symboliczne przywrócenie historycz-
nej roli przestrzeni – jezioro i jego okolice przed stu laty należały 
do ulubionych miejsc spotkań mieszkańców Szczecina. Już pod ko-
niec XIX wieku szczecinianie licznie przybywali nad jezioro popły-
wać wynajętymi łodziami. 

Projekt składa się z trzech etapów, których zadaniem jest zwięk-
szenie atrakcyjności, funkcjonalności, walorów estetycznych oraz 
stworzenie nowych atrakcji dla użytkowników parku. 

Pierwszym etapem jest aranżacja wyspy. Projekt zakłada budo-
wę altany w stylu japońskim, która w znacznym stopniu podniesie 

walor estetyczny oraz stanie się elementem charakterystycznym tego 
miejsca. 

Drugi etap dotyczy zagospodarowania linii brzegowej na odcinku 
300 m między Teatrem Letnim a Mostkiem Japońskim. Przebudowa 
ułatwi dostęp przede wszystkim do wody, a zastosowanie elementów 
małej architektury podniesie komfort użytkowania, co stworzy wa-
runki do wypoczynku dla osób szukających spokoju oraz chcących 
podziwiać piękno przyrody. 

Trzecim i najważniejszym etapem projektu jest powrót łodzi wio-
słowych na jezioro Rusałka. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu 
bezobsługowego systemu wypożyczania łodzi Boat_S po zbudowa-
niu pomostu do ich cumowania. 

Realizacja całego projektu niewątpliwie zwiększy atrakcyjność li-
nii brzegowej jeziora Rusałka, jak również całego parku. Aranżacja 
ma szansę stać się kolejną wizytówką Szczecina i urozmaicić sposób 
spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta.
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18 listopada 2015 roku Galeria Architektów Forma zaprezento-
wała wystawę doktora inżyniera architekta Jarosława Bondara pod 
tytułem „Architektura – przestrzeń wartości”.

Wystawa przedstawia historię rozwoju myśli projektowej, dojrze-
wania autora, poszukiwania wyrazu, wartości, a przede wszystkim 
realizacji celu, polegającej na takim przekształcaniu przestrzeni, by 
wznoszone obiekty służyły zaspokojeniu potrzeb, a także były pięk-
ne i ponadczasowe, jak czytamy w recenzji prof. Marii Kaszyńskiej, 
dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie. 
Przedmiotem prezentacji są wybrane projekty i realizacje Jarosła-
wa Bondara z lat 1992–2014, to jest od obrony pracy dyplomowej 
do zakończenia działalności zawodowej w zakresie projektowania 
architektury i urbanistyki, w ramach Pracowni Projektowej „LA 
Laboratorium Architektury”, związanej z podjęciem przez autora 
pracy w administracji samorządowej na stanowisku architekta Mia-
sta Szczecin.

Obroniona w 1992 r. praca magisterska, pt. „Szkoła architektury”, 
której promotorem był prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski, 
stanowi podsumowanie okresu studiów. Wystawę zamyka zrealizo-
wany i oddany do użytku w 2014 r. budynek Centrum Diagnostyki 
i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM na terenie SPSK1 przy 
ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie. Budynek o powierzchni użytkowej 
około 18 000 m2, z budżetem inwestycji przekraczającym 60 mln zł 
uwzględnia program o największym skomplikowaniu funkcjonal-
nym i technologicznym. Obiekt powstał w wyniku adaptacji istnie-
jącej – wykonanej w 1996 r. – żelbetowej konstrukcji zaprojektowa-
nej z myślą o zupełnie innych funkcjach szpitalnych.

Autor stawia tezę, że kształtowanie jakości przestrzennych może 
w znacznym stopniu stanowić autonomiczny obszar poszukiwań 
i decyzji projektowych architekta, prowadzonych równocześnie 
bądź niezależnie od analiz i rozstrzygnięć dotyczących innych 
wartości związanych z realizowanym projektem, np. wartości 
użytkowych, społecznych, technicznych czy ekonomicznych. Jak 
zauważa prof. Adam Maria Szymski, prezentowane projekty ilu-
strują tę właśnie fazę, w której oryginalność sprowadza się głów-
nie do kolejnych eksperymentów, w których funkcjonalny stopień 
komplikacji wewnętrznej przestrzeni budynku stanowi dogodny 
pretekst do „uwolnienia” jej obudowy różnymi formalnymi zabie-
gami prowadzącymi do „rozrzeźbienia” masywnych z reguły brył, 

przy wykorzystaniu zarówno neomodernistycznym, jak i pomo-
dernistycznym detali. Profesor Robert Barełkowski uważa, że Ja-
rosław Bondar to architekt refl eksyjny, intelektualnie wyrafi nowa-
ny, ale w owym wyrafi nowaniu na tyle skażony pragmatyzmem, 
że w kreowanych przez niego formach dostrzega się wyraźny wą-
tek inżynierski, odpowiedzialność za przestrzeń w rozumieniu 
programowym, użytkowym i technicznym. To twórca świadomie 
wykorzystujący cały arsenał dostępnych mu środków, lecz znają-
cy ograniczenia i zachowujący powściągliwość, by realizować to, 
co można w danej sytuacji.

Podsumowanie doświadczeń i dorobku ponad 20 lat twórczej ak-
tywności zawodowej, jest zamknięciem etapu badań i doświadczeń 
związanych z projektowaniem architektury i urbanistyki, obejmują-
cego wszystkie obszary aktywności zawodowej architekta – od prac 
przedprojektowych, koncepcyjnych i konkursów architektonicznych, 
poprzez projekty budowlane i wykonawcze, współpracę z projektan-
tami wszystkich branż projektowych, koordynację zespołów bran-
żowych, procedury administracyjne, po udział w realizacji inwe-
stycji, tj. nadzór autorski w trakcie realizacji obiektów, przekazanie 
budynków do użytkowania i monitoring ich funkcjonowania po od-
daniu do użytku.

Jarosław Bondar jest architektem, doktorem nauk technicznych, 
adiunktem na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 
w Szczecinie, cenionym w środowisku dydaktykiem architektury. 
Studiował architekturę na Politechnice Szczecińskiej (studia magi-
sterskie) oraz na Politechnice Warszawskiej (studia doktoranckie), 
gdzie w 2005 r. obronił procę doktorską pt. „Różne koncepcje kształ-
cenia architektów na przykładzie Bauhausu, w latach 1922 i 1923”. 
Łączy praktyczną stronę zawodu architekta z działalnością naukową 
i dydaktyczną z zakresu teorii architektury, budowy formy archi-
tektonicznej oraz zagadnień projektowania budynków użyteczności 
publicznej. Jest uczestnikiem licznych konkursów architektonicz-
nych i urbanistycznych, na których zdobywał nagrody i wyróżnie-
nia. W latach 2003–2006 pełnił funkcję wiceprezesa ds. twórczości 
Stowarzyszenia Architektów Polskich Odział w Szczecinie. Do 2014 r. 
był członkiem Zarządu SARP Oddział Szczecin. Od 2014 r. pełni 
funkcję architekta Miasta Szczecin.

Paweł Rubinowicz

kurator Galerii Forma

Architektura – 
przestrzeń wartości
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Leon Bieszk – wspomnienie
(1931–2008)

Odział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Mate-
matycznego zorganizował 5 listopada 2015 roku dru-
gie spotkanie poświęcone matematykom związanym 
ze Szczecinem. Sylwetkę nieżyjącego prof. dr. hab. Ry-
szarda Leśniewicza, byłego pracownika Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, przypomniała dr Danuta Jach.

Wspomnienie o doc. dr. Leonie Bieszku naukowcu 
z Politechniki Szczecińskiej przygotował dr Stanisław 
Ewert  -Krzemieniewski.

Leon Bieszk urodził się we wsi Koleczkowo, w pobli-
żu Wejherowa, w 1931 r. Za odmowę podpisania listy 
narodowościowej cała rodzina przebywała w obozie 
w Potulicach od czerwca 1944 r. do stycznia 1945 r. 
Po uwolnieniu i tułaczce po obu stronach frontu ro-
dzina powróciła do rodzinnej wsi. 

Leon Bieszk ukończył Liceum Ogólnokształcące 
w Wejherowie, a w 1956 r. rozpoczął studia matema-
tyczne na UMK w Toruniu.

Z Politechniką Szczecińską był związany zawodowo 
od 1956 r. do chwili przejścia na emeryturę w 1996 r. 
Pracę rozpoczął w Katedrze Matematyki, a kontynu-
ował ją w Instytucie Matematyki Politechniki Szcze-
cińskiej. Jego specjalnością naukową była geometria 
różniczkowa, przede wszystkim w ujęciu klasycznym.

Pracę doktorską „O komitantach algebraicznych 
tensora krzywiznowego w przestrzeni dwuwymiaro-
wej”, napisał pod kierunkiem prof. Stanisława Gołąba, 
a obronił ją na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1966 r.

W 1968 r. został mianowany na stanowisko do-
centa. Wypromował czterech doktorów. Jest autorem 
i współautorem około 55 artykułów naukowych w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych oraz czterech 

skryptów dla studentów Politechniki Szczecińskiej. 
Niestety, część artykułów, w szczególności z wcze-
śniejszych lat pracy (publikowanych w języku polskim 
w Pracach Naukowych Politechniki Szczecińskiej), 
nie została opisana w czasopismach abstraktowych 
i nie jest dostępna ogółowi matematyków.

Interesująca jest historia związana z ostatnią pu-
blikacją doc. dr. Leona Bieszka, która ukazała się 
w 1997 r., już po jego przejściu na emeryturę, a któ-
ra miała być częścią pracy habilitacyjnej. Ilustruje ona 
dobrze charakter i styl pracy matematyków. W 1958 r. 
dwaj amerykańscy matematycy Ambrose i Singer udo-
wodnili, że spójna, jednospójna i zupełna rozmaitość 
Riemanna jest jednorodna wtedy i tylko wtedy, gdy ist-
nieje na niej pole tensorowe typu (1,2) spełniające 3 wa-
runki. To pole nazwano później strukturą jednorodną.

W 1983 roku matematycy: Włoch – Tricerri i Belg – 
Vanhecke wykazali, że struktura jednorodna w punk-
cie rozmaitości może mieć tylko 3, ściśle określone, 
postacie algebraiczne, oznaczone przez T1, T2 oraz T3. 

Pięć lat później Tricerii i Kowalski z Pragi podali 
pełną klasyfi kację rozmaitości wymiaru mniejszego 
lub równego 4, które są T2 w każdym punkcie. Wspo-
minana wyżej praca doc. dr. Leona Bieszka z 1997 r. 
podaje pełną klasyfi kację rozmaitości T2 wymiaru 5.

Dopiero w 2015 r. ukazała się praca trzech matema-
tyków hiszpańskich, w której podali klasyfi kację roz-
maitości wymiaru nie większego niż 5, klasy T1 lub T2. 

Należy przypuszczać, że badania opisanych roz-
maitości są kontynuowane.

Docent dr Leon Bieszk zmarł 12 listopada 2008 r. 
i  został pochowany na  Cmentarzu Centralnym 
w Szczecinie. 

Z wielkim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej koleżanki śp. Małgorzaty Zygmunt. 
Małgosia urodziła się w Kamieniu Pomorskim. Li-
ceum Ogólnokształcące im. Mieszka I ukończyła 
w 1976 roku w Świnoujściu, uzyskując świadectwo 
dojrzałości. W 1978 r. ukończyła też studium zawo-
dowe w Zespole Szkół Budowlanych także w Świno-
ujściu, z tytułem technika budowlanego.

Pracę zawodową w Bibliotece Wydziału Budownic-
twa i Architektury ówczesnej Politechniki Szczeciń-
skiej rozpoczęła 1 października 1978 r. na stanowi-
sku młodszego bibliotekarza. Z pracą bibliotekarską 
wiązała swoją przyszłość, dlatego w 1981 r. ukończyła 
Policealne Studium Bibliotekarskie, uzyskując średnie 
wykształcenie bibliotekarskie i awansując na stano-
wisko bibliotekarza. Rok wcześniej decyzją dyrektora 
Biblioteki została przeniesiona do pracy w Bibliotece 
Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Szczeciń-
skiej. W dalszym ciągu podnosiła kwalifi kacje zawo-
dowe, kończąc w 1986 r. studia na Wydziale Huma-
nistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, z tytułem 
magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 

awansowała na stanowisko starszego bibliotekarza, 
a wkrótce kustosza. Powierzono jej kierownictwo Bi-
blioteki Wydziału Mechanicznego. 

W 2002 r. ukończyła studia podyplomowe w Wyż-
szej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie 
w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. 

Praca w bibliotece wydziałowej dała jej możliwość 
bliższego kontaktu z użytkownikami. Aktywnie włą-
czyła się w dydaktykę biblioteczną, pomagając stu-
dentom w poruszaniu się po rozrastających się za-
sobach bibliotecznych, wykorzystując coraz nowsze 
i doskonalsze techniki. Była współautorką skryptu pt. 
„Poradnik dyplomanta” wydanego w 2000 r., a także 
inicjatorką organizowanych wspólnie z fi rmą ABE/IPS 
z Warszawy od ponad 10 lat cyklicznych wystaw „Za-
granicznej książki technicznej” w Bibliotece Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Przy wspar-
ciu fi nansowym wydziału zawsze po takich wystawach 
zasoby biblioteczne wzbogacały się o nowe pozycje 
książkowe wybrane przez pracowników wydziału. 

Dzięki dużej aktywności i zaangażowaniu w pracę 
oraz bardzo dobrej współpracy z władzami wydziału 

Małgorzata Zygmunt
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Wspomnienie 
o Zbigniewie Zychowiczu

(1953–2016)

pod jej kierownictwem zwiększono powierzchnię po-
mieszczeń bibliotecznych, a jej wysiłek i wkład pracy 
potwierdzają zasoby i jakość świadczonych usług.

Pani Małgosia, zawsze dyspozycyjna, sumienna, 
oddana pracy i użytkownikom, pełna poświęcenia, 
uśmiechnięta i pogodna, była wielokrotnie wyróżniana 
nagrodami JM Rektora. W 2008 r. uhonorowana zosta-
ła medalem Za Zasługi dla Politechniki Szczecińskiej.

W 2012 r. odznaczona została złotym medalem Za Dłu-
goletnią Służbę, przyznawanym przez Prezydenta RP. 

Okrutna choroba wyeliminowała ją z życia zawo-
dowego. Dzielnie walczyła. Do końca utrzymywa-
ła stały kontakt z Biblioteką i bibliotekarzami, a my 
wspieraliśmy ją w tej nierównej walce. Jej pogodne 

usposobienie, uśmiechnięta twarz, otrzymywane 
e  -maile i sms  -y dawały nadzieję, że może do nas wróci.

Niestety, stało się inaczej! Zmarła w Międzyzdrojach 
16 stycznia 2016 r. w otoczeniu najbliższych, pozostawia-
jąc w głębokim żalu siostrę i bliskich jej sercu siostrzeń-
ców, o których zawsze ciepło i serdecznie opowiadała.

22 stycznia 2016 r. w słoneczny i mroźny dzień 
na Cmentarzu Komunalnym w Międzyzdrojach że-
gnało ją wraz z najbliższymi liczne grono przyjaciół, 
wśród nich bibliotekarze i pracownicy Wydziału Inży-
nierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie.

Małgosiu! Śpij spokojnie! Pozostaniesz w naszych 
serdecznych i ciepłych wspomnieniach. 

Anna Grzelak  -Rozenberg

W styczniu pożegnaliśmy naszego kolegę ze Stu-
dium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych – 
wykładowcę, wieloletniego pracownika naukowo-
 -dydaktycznego Akademii Rolniczej, a  potem 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego w Szczecinie.

Doktor inż. Zbigniew Zychowicz studia wyższe 
ukończył na Akademii Rolniczej w Szczecinie w za-
kresie ekonomiki rolnictwa (1978 roku). Jako jeden 
z wyróżniających się absolwentów tutaj też rozpoczął 
swoją karierę zawodową jako pracownik naukowo-
 -dydaktyczny, podejmując pracę najpierw jako asystent, 
a po obronie doktoratu jako adiunkt na Uniwersyte-
cie Śląskim (1982 r.), w Instytucie Nauk Społecznych 
AR w Zakładzie Nauk Politycznych, później w Za-
kładzie Socjologii Wsi i Rolnictwa, którym kierował.

W  trakcie działalności naukowo  -dydaktycznej 
ukończył studia podyplomowe z socjologii wsi i rol-
nictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
oraz odbył staże naukowe na Uniwersytecie Warszaw-
skim i w Heidelbergu, które sprawiły, że w ówczesnych 
czasach (w burzliwych latach 80.) stał się dość szybko 
uznanym w kraju naukowym specjalistą w zakresie 
problematyki społecznej wsi i rolnictwa.

Aktywny młody naukowiec od początku swojej 
kariery zawodowej na Uczelni wykazywał nieprze-
ciętne naturalne predyspozycje w organizacji, które 
– dostrzeżone przez kierownictwo Instytutu – spra-
wiły, że w 1983 r. powierzono mu zadanie utworzenia 
Studium Pedagogicznego, które stać się miało miej-
scem kształcenia kadry nauczycielskiej w zakresie 
rolniczych przedmiotów zawodowych i pozaszkolnej 
oświaty rolniczej województwa szczecińskiego. Dok-
tor inż. Zbigniew Zychowicz kierował działalnością 
Studium do 1986 r.

Po kolejnych zmianach w strukturze organizacyj-
nej Akademii Rolniczej (AR) w 1991 roku, w którym 
został zlikwidowany Instytut Nauk Społecznych, po-
wstały nowe jednostki, w tym Studium Nauk Huma-
nistycznych, w którym pracował początkowo jako 

adiunkt, a później jako kierownik. Po likwidacji Stu-
dium przeszedł do Katedry Polityki Gospodarczej 
i Rynku. Tuż przed połączeniem AR i Politechniki 
Szczecińskiej został dyrektorem Międzywydziałowe-
go Centrum Nauk Humanistycznych i Pedagogicz-
nych, którego zadaniem była koordynacja kształcenia 
humanistyczno  -społecznego w AR.

Dzięki swoim talentom przywódczym i licznym 
kontaktom zewnętrznym w omawianym okresie budo-
wał relacje pomiędzy Uczelnią a instytucjami regionu 
oraz organami władzy rządowej i samorządowej.

Doktor inż. Zbigniew Zychowicz, aktywnie wyko-
rzystując swoją wiedzę i umiejętności z zakresu so-
cjologii wsi i rolnictwa, jest przykładem organizatora 
więzi między światem nauki, a praktyką społeczno-
 -gospodarczą. Był przekonany, że tylko dzięki trans-
ferowi wiedzy do praktyki po okresie transformacji 
ustrojowej w Polsce możliwe jest kształtowanie spo-
łeczeństwa obywatelskiego, aktywnego w samorzą-
dach i społecznościach lokalnych. Zabiegał o rozwój 
wiedzy studentów w tym zakresie i umiejętne jej wy-
korzystanie w codziennych sytuacjach. Realizował 
to poprzez autorskie wykłady z zakresu socjologii, 
politologii, europeistyki, a także dydaktyki oraz me-
todologii badań naukowych. Był autorem ponad 100 
publikacji oraz artykułów naukowych, także w języ-
kach angielskim i niemieckim.

Znaczną część jego aktywności zawodowej stano-
wiła dydaktyka. Szanowany i ceniony przez studen-
tów, życzliwy i obiektywny wobec współpracowników, 
angażował się w doskonalenie swojego warsztatu dy-
daktycznego, wykazując twórczą pasję we wprowa-
dzaniu studentów w świat nauki i ucząc ich wiązania 
teorii z praktyką.

Był obdarzony ogromną elokwencją. Erudycja i kul-
tura słowa, budziły podziw słuchaczy. Swoboda ko-
munikacji werbalnej mogła nie tylko zadziwić, ale 
i onieśmielić partnerów. Chiński mędrzec Konfucjusz 
mawiał, że w starożytnych czasach ludzie nie mieli od-
wagi wypowiadać w obawie, że okryją się hańbą, gdy 

Wykładowca, humanista, socjolog
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zabraknie im słów. Nasz kolega nie musiał się tego oba-
wiać – mówił pięknie, a słowa nigdy go nie zawodziły.

Podziw mogła budzić nie tylko forma przekazu, ale 
też merytoryczna, naukowa argumentacja, logiczna 
analiza i umiejętność oddziaływania na innych po-
przez bardzo często oryginalną emocjonalną perswa-
zję, czego efektem było autentyczne zainteresowanie 
jego wykładami.

On sam cenił w innych inteligencję i umiejętność 
logicznego myślenia. Uważał uczenie się bez myślenia 
za zmarnowany wysiłek, a samo myślenie bez ucze-
nia się – za pustkę. Ważne było też poczucie humoru. 
Posiadł nieprzeciętną umiejętność rozładowywania 
napiętej atmosfery poprzez żart. Nierzadko też posłu-
giwał się wysublimowaną ironią czy kpiną. Miał też 
świadomość tego, że coraz trudniej jest posługiwać 
się subtelną aluzją, by została wychwycona i zrozu-
miana przez słuchaczy. Sam był mistrzem w stoso-
waniu inteligentnej ironii, kpiny i aluzji, szybkiej ri-
posty i nieoczekiwanej zaskakującej puenty – potrafi ł 
też śmiać się z samego siebie. Przy tym charaktery-
zował się wysoką kulturą osobistą wynikającą z jego 
osobowości, ale i z gruntownej znajomości etykiety 
oraz zasad savoir  -vivre m, których sam przestrzegał 
i tego oczekiwał od partnerów. Nie wyobrażał so-
bie, by student y na egzaminie miał wygląd abnegata, 
nieprzywiązującego wagi do fi zycznego wizerunku. 
Kiedyś rzucił żartobliwą uwagę, że w takiej sytuacji 
trzeba być geniuszem o inteligencji Einsteina, żeby 
zaskoczyć egzaminatora i zdać egzamin.

Jako człowiek nasz kolega był optymistą o pogod-
nym usposobieniu, które udzielało się otoczeniu, po-
dobnie jak jego energia i dynamizm działania. Był 
też pryncypialny wtedy, gdy taką postawą należało 
się wykazać. Nie znosił hipokryzji. Jeśli uważał to za 
słuszne, bronił nawet niepopularnych poglądów i się 
z nich nie wycofywał.

Będzie zapewne brakowało go nie tylko nam – naj-
bliższym współpracownikom w Studium, ale też ca-
łemu środowisku akademickiemu ZUT. 

sie przewodniczył także Konwentowi Marszałków 
Województw RP.

W latach 2000–2005 pełnił funkcję senatora RP 
w IV i V kadencji. W tym samym czasie był dorad-
cą Prezydenta RP ds. samorządu terytorialnego oraz 
przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Fun-
duszy Europejskich, a także wiceprzewodniczącym 
Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Ad-
ministracji Państwowej.

Był twórcą podstaw dzisiejszej współpracy trans-
granicznej i międzyregionalnej województwa zachod-
niopomorskiego z partnerami z Niemiec i ze Szwecji. 
Był założycielem i przewodniczącym Zarządu Komu-
nalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachod-
niego POMERANIA w latach 1994–1999 (obecnie 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pome-
rania) i pierwszym prezydentem euroregionu Pome-
rania, utworzonego w 1995 roku.

W latach 2000–2004 był współprzewodniczącym 
Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-
 -Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy 
Regionalnej i Przygranicznej oraz współprzewodni-
czącym Stałego Zespołu ds. Rozwoju Regionalnego, 
Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Komi-
sji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Był 
członkiem Biura Wykonawczego Zgromadzenia Rady 
Regionów Europy.

Jako przedstawiciel polskich regionów granicznych 
był wiceprezydentem Stowarzyszenia Europejskich 
Regionów Granicznych i sygnatariuszem Europejskiej 
Karty Regionów Granicznych i Transgranicznych.

Doktor inż.  Zbigniew Zychowicz oprócz wielu 
innych funkcji, jakie pełnił, był przede wszystkim 
samorządowcem z przekonania. Jako polityk wy-
korzystywał naukowo  -dydaktyczne przygotowanie 
merytoryczne oraz czerpał z wieloletniego doświad-
czenia akademickiego. Budowa samorządu teryto-
rialnego w Polsce stała się jego misją.

Od 1997 r. był dyrektorem Instytutu Rozwoju Re-
gionalnego w Szczecinie. Dziesiątki projektów re-
alizowanych z jego inicjatywy wspierały rozwój sa-
morządności lokalnej i, jak żadne inne, promowały 
budowę społeczeństwa obywatelskiego w wielu, na-
wet najmniejszych, gminach i powiatach Pomorza 
Zachodniego, a także całego kraju. Jego doświadcze-
nia z zakresu konsultacji społecznych, zredagowane 
w autorskiej publikacji pt. „Konsultacje społeczne 
w samorządzie”, weszły do kanonu kształcenia jako 
istotna pomoc m.in. dla studentów prawa admini-
stracyjnego, politologii, socjologii i gospodarki prze-
strzennej na wielu uczelniach w całej Polsce, a tak-
że dla praktyków, którzy mogą znaleźć w niej liczne 
wskazówki na temat zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych.

Jego doświadczenia w zakresie budowania nowo-
czesnej współpracy transgranicznej pomiędzy Polską 
a Niemcami pozwoliły mu na zainicjowanie powsta-
nia Konwentu Współpracy Samorządowej Polska–
Ukraina, działającego od 2010 r., którego był dyrek-
torem wykonawczym. To właśnie z jego inicjatywy 
w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych zna-
lazła się pozycja dotycząca fi nansowania współpra-
cy młodzieży polskiej i ukraińskiej (na wzór polsko-
 -niemieckiej współpracy młodzieży z 1991 r.). 

koleżanki i koledzy 

ze Studium Nauk Humanistycznych 

i Pedagogicznych

Polityk – samorządowiec

Doktor inż. Zbigniew Zychowicz był politykiem, 
który w zachodniopomorskiej przestrzeni społeczno-
 -politycznego życia publicznego odegrał ważną rolę. 
W latach 1994–1998 pełnił funkcję przewodniczące-
go Sejmiku Samorządowego Województwa Szczeciń-
skiego. Był radnym Rady Miejskiej Szczecina w II ka-
dencji.

W latach 1998–2000 był pierwszym marszałkiem 
województwa zachodniopomorskiego. W tym cza-
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