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Z

achodniopomorski Dzień
Owada obchodzono na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT już po
raz siódmy, tym razem połączono go
z promocją Wydziału. Odbyły się wykłady poświęcone osobliwościom
świata owadów i możliwościom zastosowania tych organizmów w medycynie, prezentowano ekspozycje
żywych owadów i roślin. Zorganizowano 23 warsztaty i pokazy dla dzieci i młodzieży. W zajęciach uczestniczyło ponad dwa tysiące uczniów
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i grup przedszkolnych. Dla
wszystkich uczestników był to dzień
pełen wrażeń.
Zdjęcia Róża Stuart
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INAUGURACJA

Przemówienie inauguracyjne
JM Rektora
Szanowni Państwo,
Czcigodni Goście,
Wysoki Senacie,
Dostojna Profesuro, Pracownicy Uczelni,
Droga Młodzieży akademicka,

G

audeamus igitur, iuvenes dum sumus! (Radujmy się więc,
dopókiśmy młodzi!) – ta powstała na przełomie XIII i XIV
stulecia w środowisku uniwersytetu w Heidelbergu pieśń
studencka, śpiewana w czasie uroczystości akademickich
również na naszej Uczelni, świadczy o tym, do jak głębokich tradycji i pokładów emocjonalnych stara się sięgać każda szanująca się
społeczność uniwersytecka.
Uniwersytet z tej perspektywy dziejowej to „universitas magistrorum et scholarium” – „ogół nauczycieli i uczniów”, społeczność mistrzów i uczniów, której celem jest „wzbogacanie” wiedzy, poszerzanie
jej horyzontów, zdobywanie jej nowych przyczółków, a nade wszystko wypuszczanie w świat wykształconych i kreatywnych obywateli.
I taka jest rola naszej Uczelni.
Drodzy nowo przyjęci studenci, zapewniam Was, że na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie otrzymacie solidne wykształcenie, możliwość poszerzenia swoich pasji
i zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych, a także zdobędziecie dobre przygotowanie do pracy zawodowej. Zachęcam Was
do aktywności i uczestniczenia w życiu studenckim. Dobre wykształcenie jest najlepszą inwestycją, dającą przepustkę do lepszego życia,
do odkrywania tajemnic i rozumienia skomplikowanego świata.
Inaugurujemy dziś w naszej Almae Matris nowy rok akademicki.
Od fuzji obu uczelni, naszych znamienitych szczecińskich antenatów jest on już siódmym rokiem. Dokładnie 1 stycznia 2009 roku,
z połączenia dwóch uczelni: Politechniki Szczecińskiej i Akademii
Rolniczej, powstał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie. Był to krok bardzo odważny, trudny, ale też konieczny,
podyktowany odpowiedzialnością ówczesnych władz i społeczności akademickich w obliczu dokonujących się zmian gospodarczych
i demograficznych. Konsolidacja uczelni to powszechny i konieczny
w czasach globalizacji kierunek zmian, a warunkiem sukcesu jest
między innymi scalanie potencjałów naukowych. My tego kroku dokonaliśmy i nie żałujemy. Nie zapominamy jednak o tym, że nasza
akademicka historia to nie tylko te siedem lat funkcjonowania ZUT,
to historia sięgająca 70 lat, kiedy to w grudniu 1946 roku powołano
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do życia Szkołę Inżynierską, z wydziałami Mechanicznym, Elektrycznym i Inżynierii Lądowej.
Zatem wchodzimy w rok jubileuszowy. Już dziś zapraszam Państwa na zaplanowane w tym i nadchodzącym roku uroczystości.

Szanowni Państwo,
wielkim zaszczytem było dla mnie stanąć na czele naszej Uczelni
w tym momencie jej pomyślnego rozwoju. A że rektorem przyszło
mi być z Waszej woli po raz pierwszy w życiu, usilnie proszę tu szacownych zebranych o zrozumienie i wybaczenie mojej tremy w czasie
tego wystąpienia, a na przyszłość o wsparcie, które będzie pomocne
w rozwoju naszego Uniwersytetu.
Miło mi widzieć Państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystość.
Jednocześnie chciałbym, odnosząc się do kolejnego wersu wymienionej na wstępie pieśni: „Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus („Po przyjemnej młodości, po
kłopotliwej starości, posiędzie nas ziemia”), wspomnieć, że niestety nie ma już dziś wśród członków naszej społeczności tych, którzy
w minionym roku akademickim odeszli na zawsze: prof. Grzegorza
Spychalskiego, dr. inż. Zbigniewa Zychowicza, dr Marii Szmuksty-Zawadzkiej, pani Moniki Rafalskiej.
Bardzo Państwa proszę o powstanie i uczczenie ich pamięci minutą ciszy… Dziękuję.
To, jak ważną uroczystością, nie tylko dla uczelni, jest inauguracja roku akademickiego, niech świadczy w niej udział wielu dostojnych gości.
Witam honorowych członków Senatu – rektorów naszej uczelni
ubiegłych kadencji.
Witam przedstawicieli władz terytorialnych, dyrektorów urzędów
wojewódzkich i miejskich, przedsiębiorstw przemysłowych i banków.
Witam serdecznie przedstawicieli prasy, radia i telewizji, wszystkich
gości oraz pracowników Uczelni przybyłych na naszą uroczystość.

INAUGURACJA
Szczególnie gorąco witam naszych studentów pierwszego roku
studiów, którzy będą dzisiaj immatrykulowani.

Szanowni Państwo,
w tym roku – jak rzekłem – społeczność akademicka powierzyła mi
sprawowanie funkcji rektora. Chciałbym w tym momencie zacytować myśl francuskiego pisarza Antoine΄a de Saint-Exupery΄ego: „Nie
potrafię przewidywać, ale potrafię kłaść podwaliny. Bo przyszłość
jest czymś, co się buduje”– wierzę więc, że będziemy budować ją razem! Liczę na Państwa, tym bardziej że dla szkolnictwa wyższego
i nauki zapowiadają się kolejne trudne lata, powodowane nie tylko
pogłębiającym się niżem demograficznym, ale kolejnymi zmianami
aktów prawnych, w tym ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Na
polecenie Ministerstwa przygotowywana jest, przez trzy niezależne zespoły eksperckie, nowa ustawa, której termin wprowadzenia
przewiduje się w 2018 roku.
Bieżąca kadencja nie będzie łatwa. Szkolnictwo wyższe przeżywa kryzys. Uczelnie coraz silniej konkurują o studentów, o środki
finansowe, a w efekcie o przetrwanie. W europejskim i światowym
wyścigu liczą się duże, wyspecjalizowane ośrodki, zatrudniające
wysoko wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczno-naukową, dysponujące potężną infrastrukturą techniczną. Takie bowiem silne jednostki będą w stanie współpracować z otoczeniem gospodarczym
i pozyskiwać duże środki z funduszy zewnętrznych, które z kolei będą kluczowe w sprawnym funkcjonowaniu Uczelni. Zgodnie
z zapowiedziami Ministerstwa w dobie kryzysu demograficznego
i spadku liczby studentów resort będzie zabiegać o większe nakłady
na naukę. Polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej, że
do roku 2020 wzrosną one do poziomu 1,7% PKB, a plany są jeszcze ambitniejsze – nawet do 2% PKB. Czy tak się stanie? Obecnie
nakłady te wynoszą zaledwie 0,44%, wliczając w to środki budżetowe i europejskie, podczas gdy średnia dla państw OECD wynosi
2,36%. Polska nauka jest dramatycznie niedofinansowana. Potrzeba nam ponadministerialnego, ponadpartyjnego, rządowego programu rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce – takie są
głosy środowiska akademickiego.
Na polskich uczelniach ma być bardziej elitarnie, międzynarodowo,
biznesowo, no i mniej biurokratycznie. Pomocne w tych działaniach
mają być powołane przez resort instytucje: Narodowa Agencja Współpracy Akademickiej (NAWA) i Narodowy Instytut Technologiczny.
Będę dążył do tego, aby tak się działo również na naszej Uczelni.
Sami jednak tego nie dokonamy bez wsparcia i pomocy lokalnych
władz rządowych i samorządowych oraz otoczenia gospodarczego.
Zwracam się zatem do tych Państwa – zróbmy wszystko, aby ten duży
potencjał naukowo-dydaktyczny, jaki posiadamy, połączyć z biznesem i przekuć to na sukces, który będzie służyć nam Wszystkim.

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży,
jak postrzegany jest nasz Uniwersytet w różnych rankingach, jaka
jest Jego pozycja?
W ogólnopolskim rankingu szkół wyższych „Perspektywy 2016”
nasza uczelnia utrzymuje dobry – średni poziom, plasując się na 39
miejscu na 100 uczelni akademickich. Pod względem innowacyjności i liczby zgłaszanych patentów jesteśmy w czołówce.
W ostatnim rankingu Webometrics, obejmującym ponad 20 tys.
szkół wyższych z całego świata, ZUT plasuje się na 1061. pozycji,
czyli znajduje się wśród 6% najlepszych uczelni na świecie.
W zestawieniu miesięcznych wynagrodzeń absolwentów państwowych uczelni technicznych w Polsce w 2015 roku ZUT znalazł się na
siódmej pozycji według ogólnopolskich badań wynagrodzeń przeprowadzonych przez firmę Sedlak&Sedlak. W kategorii „preferencje
pracodawców w województwie zachodniopomorskim” zajmujemy
pierwsze miejsce.
Te dane świadczą o wysokiej, ugruntowanej pozycji oraz dobrym
prestiżu naszego Uniwersytetu wśród polskich uczelni. Wierzę głęboko, że było to, obok zainteresowań, powodem podjęcia przez kandydatów studiów na naszym Uniwersytecie. Profil techniczno-przyrodniczo-ekonomiczny naszej uczelni jest także magnesem przyciągającym

kandydatów, którzy są coraz bardziej świadomi wyboru kierunku
studiów, wiedząc o większych możliwościach w uzyskaniu zatrudnienia po ich ukończeniu.
Dziś naukę na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na 10 Wydziałach, studiów rozpoczyna 2963
studentów. Naszym kandydatom zaoferowaliśmy tego roku kształcenie na 47 kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia. Uruchomiliśmy 40 kierunków. Nie w pełni nas to satysfakcjonuje. Pamiętajmy jednak, że dotyka nas ogromny niż demograficzny, szczególnie
jest on dotkliwy w naszym województwie. W Polsce od 2008 roku
liczba studentów zmniejszyła się o 25%, a w naszym regionie prawie
o 40%. Ta liczba będzie spadać do 2022 roku. Czy w tym aspekcie
spadek procentowy w bieżącej rekrutacji na studia w ZUT, wynoszący 6,5%, może być postrzegany jako dobry wynik?
Zdaniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pogoń polskich
uczelni za studentami w sytuacji niżu demograficznego prowadzi
do obniżenia jakości kształcenia. Dlatego też zapowiada on nowy
algorytm finansowania, tak skonstruowany, że jednostkom będzie
się opłacać przyjmować mniej studentów, ale lepszych.
Musimy pamiętać o przestrzeganiu najwyższych standardów nie
tylko w nauce, lecz także w kształceniu. Potrzebna jest też stała refleksja nad naszymi programami studiów oraz liczbą prowadzonych
kierunków. Chciałbym, aby na Zachodniopomorskim Uniwersytecie
Technologicznym w Szczecinie decyzje zapadały przede wszystkim
z troską o jakość kształcenia.
W nowym roku akademickim 2016/2017 prowadziliśmy rekrutację na studia doktoranckie na ośmiu wydziałach w 17 dyscyplinach
naukowych. Przyjęliśmy 65 kandydatów. Ponadto na siedmiu wydziałach prowadzonych jest 14 studiów podyplomowych. Na uczelni
studiuje ok. 10,5 tys. studentów, 470 doktorantów oraz 370 słuchaczy
studiów podyplomowych.
Wszystkie akredytacje instytucjonalne dotychczas przeprowadzone na Uczelni przez Polską Komisję Akredytacyjną uzyskały wynik
pozytywny.
Naszym studentom i doktorantom oferowana jest wysoka jakość
kształcenia, bardzo dobre socjalne i bytowe warunki studiowania
oraz możliwość prowadzenia badań naukowych i uczestniczenia
w różnych programach szkoleniowych. Przykładem jest przystępowanie naszych studentów do programu szkoleniowego firmy National
Instruments z USA przygotowującego do egzaminu CLAD – uznawanego na całym świecie certyfikatu pierwszego stopnia, poświadczającego umiejętności programistyczne.
Bardzo ważnym elementem kształcenia na uczelni jest umiędzynarodowienie studiów, mobilność, zarówno studentów, jak i pracowników. W mijającym roku akademickim w ramach programu
Erasmus+ nasza Uczelnia przyjęła ponad 200 studentów zagranicznych, natomiast do zagranicznych ośrodków wyjechało około 160
studentów i doktorantów. Jednym z podstawowych celów w najbliższej kadencji będzie zdynamizowanie wymiany międzynarodowej
przez zwiększenie oferty całościowych programów studiów w językach obcych. Przed nami więc następne ważne wyzwanie…
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Szanowni Państwo,
zmniejszająca się liczba studentów, a co za tym idzie, mniejsza dotacja z budżetu państwa, obliguje uczelnie do zwiększonej aktywności w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych, a także
komercjalizacji badań naukowych. Takie też są główne założenia
nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w minionym roku akademickim realizowano ok. 80 projektów badawczych,
finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także w ramach programów operacyjnych: Kapitał ludzki, Innowacyjna gospodarka, Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich, na łączną kwotę około 70 mln złotych.
W Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT
realizowanych było osiem projektów w ramach 7PR UE, także projekty w ramach programu „Horyzont 2020” oraz polsko-norweskiej
współpracy, ich łączny budżet wyniósł ponad 2 mln Euro.
Od kilku już lat nasza Uczelnia pod względem liczby wynalazków zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowych RP plasuje
się na zaszczytnym drugim miejscu w Polsce. To świadczy o innowacyjnym i praktycznym charakterze badań prowadzonych przez
naszych naukowców. Gdyby jeszcze można było wszystkie te wynalazki wdrożyć do otoczenia gospodarczego – to byłby pełen sukces.
Tak się jednak nie dzieje. To kolejne zadanie do wykonania w nadchodzącej kadencji.
Cieszą nas naukowe i dydaktyczne osiągnięcia naszych pracowników oraz studentów, o których głośno nie tylko na lokalnym podwórku. W minionym roku nasi pracownicy zostali uhonorowani nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodami
„Zachodniopomorskiego Nobla”, uzyskali granty z Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej oraz prestiżowe stypendia dla wybitnych młodych
naukowców. Nasi studenci i doktoranci byli laureatami licznych konkursów na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. W osiąganiu sukcesów pomagają między innymi nowoczesne
i dobrze funkcjonujące na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie centra badawcze i ośrodki szkoleniowe,
jak Centrum Naukowo-Badawcze Nanotechnologii, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii czy też Ośrodek Szkoleniowo-Badaczy w zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi.
Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stawia nauka, jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych. Uniwersytet nie może być
podzielony na dziedzinowe środowiska, bez kontaktów z innymi
naukami, bez spotkań i wymiany poglądów. Ważne problemy, które rodzą się w nauce, rzadko dotyczą jednej dziedziny. Pamiętajmy
o tym i współpracujmy!
Rozwój kadry naukowej to niezbędny element dobrego funkcjonowania liczącej się jednostki naukowej. Cieszy nas, uzyskiwanie
przez naszych pracowników kolejnych stopni i tytułów naukowych.
W minionym roku akademickim tytuł profesora otrzymało dwóch
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nauczycieli akademickich, 21 pracowników uzyskało stopień doktora
habilitowanego, a 45 osób uzyskało – stopień doktora.
W tym miejscu pragnę złożyć wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym pracownikom uczelni gratulacje i serdeczne podziękowania.
Prowadzenie badań i kształcenie na wysokim poziomie wymagają
odpowiednich warunków i infrastruktury, a także sprawnie działającego informatycznego systemu wspomagającego obsługę procesu
dydaktycznego. Od lat systematycznie modernizujemy naszą infrastrukturę dydaktyczną i naukową oraz przygotowujemy i prowadzimy inwestycje, których aktualna wartość wynosi blisko 47 mln zł.

Szanowni Państwo,
Lisa McInnes-Smith twierdzi, że: „Cel jest niczym betonowy fundament, który koniecznie należy położyć zanim zbudujemy dom”.
Tak więc moimi głównymi celami i priorytetami w bieżącej kadencji będą między innymi:
• kształcenie dla gospodarki wysoko wykwalifikowanych kadr, które mają świadomość, co to są wartości obywatelskie, solidarność
i współdziałanie oraz co to jest wiedza społecznie cenna;
• stworzenie nowoczesnego wizerunku ZUT, przyjaznego studentom
i pracownikom – zintegrowanie wysiłków na rzecz ścisłej współpracy Uczelni z biznesem i komercjalizacja badań naukowych,
• umiędzynarodowienie studiów oraz podniesienie prestiżu Uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej.
Liczę na pomoc i merytoryczne wsparcie nie tylko kierownictwa
Uczelni, ale całej społeczności akademickiej z Samorządem Studentów na czele, z którym bardzo dobrze się do tej pory współpracowało.
W nowym roku akademickim proszę przyjąć najlepsze życzenia
wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Życzę Państwu, aby praca była źródłem sukcesów i zarazem satysfakcji, znaczących dokonań w obszarach działalności akademickiej.

Drodzy Studenci pierwszego roku studiów,
uczelnia, studia to trochę inny świat niż ten, który dotąd znaliście.
Na początku będziecie zagubieni i zdezorientowani. Ale po pewnym
czasie odczujecie satysfakcję i dumę z bycia studentem. A staniecie
się nimi po uroczystości ślubowania, wówczas zostaniecie przyjęci do
grona społeczności akademickiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Być studentem to także wielka
odpowiedzialność. To czas, kiedy otwierają się przed Wami wielkie
możliwości rozwoju pod każdym względem, poznawania nowych ludzi i odkrywania samych siebie, ale to także czas dobrej zabawy. My
dołożymy wszelkich starań, abyście z tego czasu w pełni skorzystali.
Jednak wartość studiów – to wynik interakcji Uczelni i studentów.
W dniu inauguracji roku akademickiego życzę Studentom i Doktorantom miłego i spokojnego początku oraz dobrego roku. Niech
wybrane przez Was studia spełnią Wasze oczekiwania oraz będą
źródłem zadowolenia i satysfakcji.
Szanowni Państwo, nowy rok akademicki 2016/2017 na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie ogłaszam za otwarty.

INAUGURACJA

Immatrykulacja

Katarzyna Kopka – kynologia, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ■ Weronika Gajdecka – budownictwo, Wydział Budownictwa i Architektury ■ Krzysztof Janicki – zarządzanie, Wydział Ekonomiczny ■ Mateusz Wontka – teleinformatyka, Wydział Elektryczny
■ Krzysztof Palczewski – informatyka, Wydział Informatyki ■ Jakub Grojecki – mechanika i budowa maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ■ Anna Dutka – odnawialne źródła energii, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ■ Anna Łohunko –
technologia żywności i żywienie człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ■ Wojciech Ferduła – budowa jachtów, Wydział Techniki Morskiej Transportu ■ Damian Dylewski – chemia, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Obrady Senatu ZUT
…w maju
Posiedzenie Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyło się 30 maja 2016 r. Otwierając
obrady, rektor Włodzimierz Kiernożycki z przykrością poinformował o śmierci pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie:
prof. dr. hab. Romana Czarneckiego – wieloletniego pracownika Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt i dr Marii Szmuksty-Zawadzkiej – wieloletniego pracownika Studium Matematyki. Pamięć
zmarłych pracowników senatorowie uczcili minutą ciszy.
Następnie Rektor przedstawił nowo wybrane władze wydziałów
ZUT na kadencję 2016–2020:
• dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. ZUT – dziekan WIMiM;
• dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT – dziekan WBiA;
• dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT – dziekan Ekon;
• dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT – dziekan WNoŻiR;
• dr hab. inż. Maciej Taczała, prof. ZUT – dziekan WTMiT;
• dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka – dziekan WBiHZ;
• dr hab. inż. Jerzy Pejaś – dziekan WI;
• dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT – dziekan WKŚiR;
• dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT – dziekan WE;
• prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk – dziekan WTiICH.

Senat podjął:
• uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na
studia wyższe na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018;
• uchwałę zmieniająca uchwałę nr 15 Senatu ZUT z 30 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;
• uchwałę zmieniająca uchwałę nr 80 Senatu ZUT z 26 października
2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej do
przeprowadzenia wyborów na kadencję 2016–2020;
• uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. Joostowi Walravenowi;
• uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. zw. dr. inż. Wacławowi Królikowskiemu;
• uchwałę w sprawie uchwalenie budżetu Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na 2016 rok w zakresie podziału dotacji podmiotowej na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz
utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja podstawowa).
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OBRADY SENATU

…w czerwcu
Obradom nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 13 czerwca 2016
roku, przewodniczył rektor Włodzimierz Kiernożycki.
Na posiedzeniu Senat podjął:
• uchwałę w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia projektowanie architektury
wnętrz i otoczenia, prowadzonego na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT;
• uchwałę w sprawie uruchomienia kierunku studiów pierwszego
stopnia projektowanie architektury wnętrz i otoczenia;
• uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji dla kierunku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia projektowanie architektury
wnętrz i otoczenia w roku akademickim 2016/2017;
• uchwałę zmieniająca uchwałę nr 22 Senatu ZUT z 21 marca 2016 r.
w sprawie planowanych limitów przyjęć na studia wyższe na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017;
• uchwałę zmieniająca uchwałę nr 92 Senatu ZUT z 14 grudnia 2015 r.
w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych;
• uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji
dla kierunku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia projektowanie architektury wnętrz i otoczenia w roku akademickim
2017/2018.
Kolejne posiedzenie Senatu ZUT odbyło się 27 czerwca 2016. W komunikatach rektor Włodzimierz Kiernożycki, składając serdeczne
gratulacje oraz życząc dalszego awansu naukowego, wręczył nominację na stanowisko profesora zwyczajnego dr. hab. inż. Adamowi
Krzyżakowi, prof. nadzw.
Rektor przekazał informację o ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się 3 i 4 czerwca 2016 r. w Warszawie. Nowym przewodniczącym KRASP na kadencję 2016–2020 został prof. dr hab. inż. Jan
Szmidt – rektor Politechniki Warszawskiej. W konferencji uczestniczyli minister Nauki Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz
podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Teresa Czerwińska, którzy zapowiedzieli wprowadzenie nowego
algor ytmu w ramach podziału dotacji podstawowej.
W dniach 6–10 czerwca 2016 r. odbyła się w Szczecinie Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych zorganizowana przez
Akademię Morską w Szczecinie i Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie. Nowym przewodniczącym KRPUT
na kadencję 2016–2020 został prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka –
rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Prorektor ds. studenckich Jacek Wróbel przedstawił informację
o działalności organizacyjnej, naukowej i sportowej studentów i doktorantów w roku akademickim 2015/2016.
Senat przyjął powyższą informację do akceptującej wiadomości.
Na posiedzeniu Senat podjął:
• uchwałę zmieniająca uchwałę nr 69 Senatu ZUT z 22 września
2014 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym w sprawie trybu i warunków zwalniania z opłat na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;
• uchwałę zmieniająca uchwałę nr 22 Senatu ZUT z 21 marca 2016 r.
w sprawie planowanych limitów przyjęć na studia wyższe na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017;
• uchwałę w sprawie określenia wartości Sn i Pn na studiach wyższych oraz warunków rejestracji na ostatni semestr studiów w roku
akademickim 2016/2017;
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• uchwałę w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 2036, Pogodno 36, gmina
Miasto Szczecin, oraz w obrębie Lipnik, gmina Stargard;
• uchwałę w prawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na
2016 rok;
• uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów (budżetów) przychodów i wydatków (kosztów) jednostek organizacyjnych Uczelni
na rok 2016 w zakresie działalności dydaktycznej (studia stacjonarne i niestacjonarne).

…we wrześniu
Pierwsze w kadencji 2016–2020 posiedzeniu Senatu odbyło się
26 września 2016 roku, przewodniczył mu rektor Jacek Wróbel.
Senat powołał na kadencję 2016–2020 Senackie komisje ds.: budżetu, dydaktyki, nauki, a także uchwalił zakresu ich działania.
Powołano również Uczelnianą komisję oceniającą do oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych na kadencję 2016–2020 oraz Uczelnianą komisję odwoławczą do rozpatrywania odwołań nauczycieli akademickich od oceny
komisji oceniających na kadencję 2016–2020.
Senat przyjął do akceptującej wiadomości informację o przygotowaniu bazy dydaktycznej oraz socjalnej studentów przed rokiem
akademickim 2016/2017, przedstawioną przez kanclerza Jarosława
Potaczka. Zatwierdził też ramowy harmonogram tematyczny posiedzeń Senatu ZUT w roku akademickim 2016/2017.
Senat podjął:
• uchwałę w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu samorządu studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z ustawą i statutem ZUT;
• uchwałę zmieniająca uchwałę nr 1 Senatu ZUT z 25 stycznia 2016 r.
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017
studiów wyższych i studiów doktoranckich;
• uchwałę w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności, związanych z odbywaniem studiów oraz za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
obowiązujących w roku akademickim 2016/2017;
• uchwałę w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich, na studiach podyplomowych
oraz za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się;
• uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów (budżetów) przychodów
i wydatków (kosztów) WTiICh na rok 2016 w zakresie działalności
dydaktycznej (studia stacjonarne i niestacjonarne).
mł/rk

LUDZIE UCZELNI

Kierownictwo uczelni
w kadencji 2016–2020

prorektor ds. organizacji
i rozwoju uczelni
prof. dr hab. inż. Stefan Domek

prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski

prorektor ds. kształcenia
dr hab. inż. Bożena Śmiałkowska,
prof. ZUT

prorektor ds. studenckich
dr hab. inż. Arkadiusz Terman,
prof. ZUT

Rektor
dr hab. Jacek Wróbel, prof. ZUT

Dziekani
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka
Wydział Budownictwa i Architektury
dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT
Wydział Ekonomiczny
dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT
Wydział Elektryczny
dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT
Wydział Informatyki
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. ZUT
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
dr hab. inż. Maciej Taczała, prof. ZUT
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk
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LUDZIE UCZELNI

Jubileusz profesor
Marii Tomaszewskiej

U

roczysta Sesja z okazji 70 urodzin prof.
Marii Tomaszewskiej odbyła się podczas XI Konferencji Naukowej MEMPEP
2016 – „Membranes and membrane processes in environment al protection” w Zakopanem, zorganizowanej 16 czerwca 2016 roku przez
prof. dr hab. inż. Krystynę Konieczny z Politechniki Śląskiej. W sesji uczestniczyło wielu znakomitych przedstawicieli świata nauki, reprezentujących różne uczelnie w kraju. W uznaniu
wkładu w rozwój technologii chemicznej, zwłaszcza w technologii membran i procesów membranowych, decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa
Membranowego prof. wyróżniono Marię Tomaszewską honorowym członkostwem Towarzystwa. Pamiątkowy dyplom wręczył przewodniczący Towarzystwa dr hab. Wojciech Kujawski,
prof. UMK w Toruniu. Jubilatce wręczono również listy gratulacyjne, między innymi od prof. dr. hab. inż. Eugeniusza Molgi, dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Warszawskiej, prof. dr. hab. inż. Andrzeja Chmielewskiego, dyrektora Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, prof. dr.
hab. inż. Władysława Kamińskiego i przedstawicieli Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz
od prof. dr. hab. inż. Michała Bodzka z Politechniki Śląskiej w imieniu „rodziny membranowej”. Życzenia przesłał również prof. zw. dr
hab. inż. Tomasz Winnicki, rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej w Jeleniej Górze.
Jubileusz prof. dr hab. inż. Marii Tomaszewskiej został zorganizowany również w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej
i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
ZUT. W uroczystości uczestniczyli pracownicy i doktoranci Instytutu.
Profesor Maria Tomaszewska (z domu Grzyb), urodziła się w Gorzowie Wielkopolskim. Po ukończeniu XIX Liceum Ogólnokształcącego w 1964 r. rozpoczęła studia na ówczesnym Wydziale Chemicznym Politechniki Szczecińskiej. W 1969 r. obroniła pracę magisterską
pt. „Próby kondensacji dwuchlorodwufenylometanu z dianem”, wykonaną w Zakładzie Lekkiej Syntezy Organicznej pod kierunkiem
doc. dr inż. Janiny Kaszubskiej.
Maria Tomaszewska od czasu studiów związana jest z Politechniką
Szczecińską, przekształconą w styczniu 2009 r. w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Pracę na Politechnice
podjęła 2 stycznia 1970 r. w Zakładzie Technologii Nieorganicznej
kierowanym przez prof. dr hab. Urszulę Glabisz. Pod jej kierunkiem
wykonała pracę doktorską nt. „Badania nad ozonowaniem ściekowych składników o charakterze amin aromatycznych”, którą obroniła w grudniu 1974 r., uzyskując stopień doktora nauk chemicznych.
W październiku 1975 r. rozpoczęła pracę w Zakładzie Technologii Wody i Ochrony Atmosfery (obecnie: Zakład Technologii Wody
i Inżynierii Środowiska). Prowadząc badania pod kierunkiem prof.
J. Kępińskiego i doc. dr. inż. Nikodema Chlubka, między innymi
w ramach programu PR7 nt. „Membrany i urządzenia do odzysku
wody ze ścieków i wód słonawych”, swoje zainteresowania naukowe
w coraz większym stopniu wiązała z technikami membranowymi.
W ramach projektu CPBP 02.11 „Membrany i procesy membranowe
dla wiodących kierunków rozwoju gospodarczego”, koordynowanego przez prof. dr. hab. inż. Tomasza Winnickiego, zapoczątkowała
nowy rozdział w technikach separacji membranowej – destylację
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membranową. Wyniki swoich badań przedstawiła
w monografii „Destylacja membranowa” (1996 r.).
Po kolokwium habilitacyjnym obronionym z wyróżnieniem w 1997 r., uzyskała stopień doktora
habilitowanego nauk technicznych. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskała w 2005 r.; od
2007 r. jest profesorem zwyczajnym. Od 2007 r.
jest kierownikiem Zakładu Biotechnologii w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej
i Inżynierii Środowiska na Wydziale Technologii
i Inżynierii Chemicznej.
Doświadczenie naukowe zdobywała również
w ramach staży i współpracy naukowej z Queen
Mary & Westfield College w Londynie Slovak
Technical University w Bratysławie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W wyniku
współpracy z National University of Singapore
została zaproszona do Singapuru jako visiting
professor. Wyrazem uznania jej wiedzy i doświadczenia było zaproszenie do udziału w China–EU Seminar on the Application of Membrane Technology & Cooperation Fair w Weihai w Chinach (2007 r.)
w charakterze eksperta.
Osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne prof.
Tomaszewskiej są wybitne. Jej dorobek naukowy zawiera łącznie 290
prac, w tym 90 publikacji oryginalnych w renomowanych czasopismach o światowym zasięgu, z bazy JCR. Wyniki 36 prac przedstawiła w innych czasopismach. Opublikowała też 35 pełnotekstowych
oryginalnych prac w materiałach konferencji międzynarodowych
i 34 w materiałach konferencji krajowych. Prace przeglądowe obejmują 13 pozycji. Jest autorką jednej monografii i czterech rozdziałów
w książkach, które z powodu nowej tematyki mają istotne znaczenie
naukowe i dydaktyczne. Na podkreślenie zasługuje bardzo duża liczba
udzielonych patentów (23) dotyczących opracowań konstrukcyjnych
i technologicznych. Dorobek uzupełniają 72 prace prezentowane na
konferencjach krajowych i zagranicznych, opublikowane w materiałach konferencyjnych w formie streszczeń i 26 niepublikowanych
sprawozdań z prac badawczych. Na zaproszenie opracowała osiem
haseł do Encyclopedia of membranes pod redakcją E. Drioli i L. Giorno. Impact Factor prac prof. M. Tomaszewskiej wynosi ponad 200,
co świadczy o bardzo wysokim poziomie naukowym jej publikacji.
Profesor Maria Tomaszewska jest niekwestionowanym autorytetem w kraju i za granicą w zakresie separacji membranowej. Liczba cytowań jej prac wynosi 1976 (bez autocytowań: 1861), a indeks
Hirscha równy 28 jest wysoki i rzadko spotykany w naukach technicznych. O jej kompetencji, rzetelności i obiektywizmie świadczą
liczne zaproszenia do przygotowania recenzji. Zrecenzowała 16 prac
doktorskich i pięć prac habilitacyjnych. Przygotowała opinie o pięciu wnioskach o tytuł profesora i trzech na stanowisko profesora.
Powoływana była przez rady wydziałów różnych uczelni oraz przez
Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów. Recenzuje artykuły
dla prestiżowych czasopism naukowych z bazy JCR. Od 2004 r. wykonała ich ponad 110.
Wyrazem uznania było powołanie, w charakterze eksperta do
oceny projektów badawczych własnych, promotorskich, specjalnych
i rozwojowych KBN, MNiSW, NCN i NCBR; od 2004 r. przygotowała ok. 70 recenzji. Dwukrotnie była członkiem Zespołu Inżynierii
Ochrony Środowiska oceniającego i kwalifikującego projekty badawcze w MNiSW (2006 r.). Uznaniem Jej autorytetu są zaproszenia
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do udziału w komitetach naukowych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, m.in.: „Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”, „Pervaporation, vapor permeation and
membrane distillation”, „International workshop of membrane distillation and related Technologies”, „EUROMEMBRANE”; recenzowała materiały konferencyjne, przewodniczyła sesjom, uczestniczyła w komisjach konkursowych oceniających wystąpienia młodych
pracowników nauki.
Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność naukowa Profesor prowadzona w ramach grantów finansowanych przez MEN,
KBN i NCN. Działalność ta przyczyniła się też do osiągnięć w promowaniu doktorów. Profesor Tomaszewska była kierownikiem sześciu grantów MEN / KBN, trzech zadań w ramach programów CPBP
oraz wykonawcą 16 projektów badawczych KBN / MNiSW i trzech
zadań CPBP.
Profesor jest znakomitym dydaktykiem. Wypromowała sześciu
doktorów nauk technicznych. Opiekowała się ok. 85 pracami dyplomowymi i inżynierskimi. O dużym zaangażowaniu w pracę ze
studentami i z doktorantami świadczy wyróżnienie pięciu prac doktorskich; cztery prace dyplomowe nagrodzono w konkursach ogólnopolskich i fundacji Czysta Woda. Przez 10 lat opiekowała się Kołem
Naukowym „Technolog”. Na podkreślenie zasługuje aktywny udział
Jubilatki w Szkołach Membranowych od 1999 do 2011 r. i w 2015 r.
(13 razy jako wykładowca), na które organizatorzy zapraszają specjalistów z kraju i z zagranicy, które adresowane są głównie do studentów i doktorantów. Dwukrotnie była organizatorem tych spotkań.
Profesor M. Tomaszewska ma znakomity dorobek organizacyjny.
Utworzyła zespół zajmujący się separacją membranową i od lat nim
kieruje. Stwarza odpowiednie warunki rozwoju naukowego w zakładzie. Trzy osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego, a jedna
osoba otrzymała tytuł profesora.
Pracę naukową i dydaktyczną z powodzeniem łączy z pełnieniem
licznych funkcji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
przez dwie kadencje była przewodniczącą jego Oddziału Szczecińskiego. Przez trzy kadencje była członkiem Zarządu Sekcji Membran

PTCh, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Membranowego
(Komisja Rewizyjna); przez 20 lat była też członkiem European Membrane Society. Uczestniczyła w Senackiej Komisji ds. Współpracy
z Zagranicą, Komisji Statutowej Politechniki Szczecińskiej, przewodniczyła Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich;
uczestniczyła w Rektorskiej Komisji ds. Stanowisk Profesorskich.
Współorganizowała wiele konferencji naukowych. Od lat z ogromnym zaangażowaniem rozwija czasopismo naukowe Polish Journal
of Chemical Technology; od 2005 r. jest zastępcą redaktora naczelnego. Dzięki pracy prof. M. Tomaszewskiej i zespołu czasopismo
osiągnęło zasięg międzynarodowy (IF = 0,575) i należy do najlepiej
notowanych polskich wydawnictw prezentujących prace z zakresu
technologii i inżynierii chemicznej.
Prowadziła współpracę naukową z otoczeniem gospodarczym,
m.in. z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA. Do najbardziej istotnych osiągnięć w tym zakresie należy zaliczyć współpracę
z Elektrociepłownią Białystok – zaprojektowanie instalacji pilotowej
destylacji membranowej i prowadzenie badań oczyszczania ścieków
po regeneracji jonitów i produkcji czystej wody (w latach 1997–2000).
Wybitną działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną prof. M. Tomaszewskiej nagradzano dwukrotnie zespołową
i indywidualną Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
wielokrotnie nagrodami Rektora Politechniki Szczecińskiej i ZUT.
Jubilatka została odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (2000 i 2005 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski (2011), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz
Medalem za Zasługi dla Politechniki Szczecińskiej (2008 r.).
Maria Tomaszewska jest wybitnym naukowcem, osiągnęła doskonałe wyniki we wszystkich sferach swojej działalności czego zwieńczeniem była indywidualna nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego za całokształt dorobku w 2014 r.
Jubilatka jest szczęśliwą żoną Zbigniewa, mamą Ani i Agnieszki
oraz babcią Igorka, Piotrusia, Hani, Asi i Lilianki. W domu otoczonym różami ma psa Yoko i kota Szarka. Jest niepokonaną zdobywczynią górskich szczytów i nienasyconą podróżniczką.
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Profesor Mirosława El Fray
w Radzie Narodowego Kongresu Nauki

W

icepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin
powołał Radę Narodowego Kongresu
Nauki. Uroczyste wręczenie aktów
powołania członkom Rady oraz jej posiedzenie
inauguracyjne odbyły się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21 września
br. Wśród powołanych znalazła się prof. Mirosława El Fray z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. Przewodniczącym Rady
został prof. Jarosław Górniak z Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Zadaniem tego gremium złożonego z 50 najbardziej zasłużonych

i utytułowanych profesorów reprezentujących
środowiska naukowe uczelni wyższych będzie
wypracowanie propozycji zmian do tzw. Ustawy
2.0. Członkowie Rady będą spotykać się podczas
konferencji organizowanych co miesiąc w różnych miastach, na których poruszane będą kluczowe kwestie dotyczące polskiego szkolnictwa wyższego. Nad założeniami nowej ustawy
reformującej szkolnictwo wyższe pracują trzy
niezależne grupy eksperckie wyłonione w konkursie otwartym; jej ostateczny kształt zostanie
zaprezentowany we wrześniu 2017 roku w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki.

Zachodniopomorskie Noble
rozdane

P

o raz 16 wręczono nagrody „Zachodniopomorskie Noble” –
najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla naukowców z uczelni
naszego regionu. Kapituła konkursu, oceniając osiągnięcia
z 2015 r., wybrała kandydatów w sześciu dziedzinach. Miło nam
poinformować, że wśród laureatów znaleźli się: w dziedzinie nauk
technicznych – prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray z Instytutu Polimerów, Zakładu Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych

Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za badania
aplikacyjne nad nowymi biodegradowalnymi biomateriałami polimerowymi” – , a w dziedzinie nauk rolniczych dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. ZUT z Zakładu Sozologii Wód Wydziału
Nauk o Żywności i Rybactwa, zajmujący się badaniem jakości wód
i zmianami klimatycznymi.

Sukces młodego naukowca

L

aureatem trzeciej edycji konkursu o nagrodę Polskiego
Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im.
Wojciecha Świętosławskiego za osiągnięcia naukowe
w dziedzinie kalorymetrii i analizy termicznej dla młodych naukowców został dr inż. Mateusz Piz z Katedry Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. Nagrodę wręczyła przewodnicząca
Towarzystwa prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska podczas
uroczystości otwarcia 12th CONFERENCE ON CALORIMETRY AND THERMAL ANALYSIS of the Polish Society
of Calorimetry and Thermal Analysis, którą zorganizowano w dniach 6–10 września 2015 r. Laureat wygłosił wykład
pt. „High-temperature synthesis and thermal properties of
new compounds in the binary and ternary systems built by
oxides V2O5, Nb2O5, Sb2O4 and Fe2O3”.
Doktor inż. Mateusz Piz pracuje w zespole badawczym
kierowanym przez prof. dr hab. inż. Elżbietę Filipek.
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Habilitacja

Paweł Dworak
7 kwietnia 2016 roku Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na podstawie
uchwały komisji habilitacyjnej powołanej 4 grudnia 2015 r. przez Centralną Komisję do spraw
Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, na podstawie oceny
dorobku naukowego habilitanta nadała dr. inż.
Pawłowi Dworakowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka i robotyka.
Paweł Dworak urodził się 17 września 1974 r.
w Gryfinie. Jest absolwentem Technikum Mechaniczno-energetycznego im. Maksymiliana Tytusa
Hubera w Szczecinie. Studia wyższe odbył w latach 1994–1999 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej na kierunku automatyka
i robotyka. Od 1998 r. pełnił obowiązki asystenta stażysty w Zakładzie Automatyki w ówczesnym Instytucie Automatyki Przemysłowej, a w 1999 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2005 r.,
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej na podstawie
pracy pt. „Dynamiczne odsprzęganie wielowymiarowych obiektów
o jednakowej i niejednakowej liczbie wejść i wyjść, w ujęciu wielomianowym”, której promotorem był prof. Stanisław Bańka. Obecnie, po

reorganizacji Wydziału Elektrycznego, pracuje
w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki na stanowisku adiunkta.
Zainteresowania naukowe dr. inż. Pawła Dworaka związane są przede wszystkim z analizą
i syntezą układów sterowania obiektami dynamicznymi o wielu wejściach i wielu wyjściach,
a także zastosowaniem metod sztucznej inteligencji, technik wizyjnych stosowanych w automatyce, robotyce i mechatronice. Jego dorobek
naukowy po uzyskaniu stopnia naukowego doktora obejmuje ok. 80 artykułów opublikowanych
w czasopismach naukowych i zaprezentowanych
podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Dwadzieścia dwie spośród
tych prac jest indeksowanych w bazie ISI Web of
Science. Jest on również współautorem jednego
patentu i trzech zgłoszeń patentowych. Brał czynny udział w pracach na potrzeby 10 projektów badawczych MNiSW,
NCN i 7. programu ramowego. Był również opiekunem kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich, jest promotorem pomocniczym w jednym przewodzie doktorskim.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymał łącznie dziewięć
nagród JM Rektora.
Jest żonaty, ma dwie córki w wieku szkolnym.

Habilitacja

Piotr Baniukiewicz
7 kwietnia 2016 roku Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na podstawie
uchwały z 6 kwietnia 2016 r. komisji habilitacyjnej, nadała dr. inż. Piotrowi Baniukiewiczowi
stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.
Komisja habilitacyjna powołana została
4 grudnia 2015 r. przez Centralną Komisję do
spraw Stopni i Tytułów celem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Piotra
Baniukiewicza, wszczętego 9 września 2015 r.
na podstawie osiągnięcia naukowego „Wykrywanie i identyfikacja defektów materiałowych
przy zastosowaniu wybranych metod badań nieniszczących”.
Doktor inż. Piotr Baniukiewicz urodził się
16 września 1976 r. w Olsztynie. Jest absolwentem Technikum Elektronicznego w Olsztynie. W 1996 r. rozpoczął studia na Politechnice
Szczecińskiej na kierunku elektronika i telekomunikacja. Na podstawie pracy „Algorytmy nieliniowego montażu obrazu” złożonej

w 2001 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera. Studia doktoranckie rozpoczęte w tym samym roku
ukończył w 2005 r. broniąc z wyróżnieniem pracę
pt. „Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji do identyfikacji niejednorodności materiałowych”. Promotorem pracy był prof. dr inż.
Ryszard Sikora. Od 2005 r. do 2012 r. pracował na
stanowisku adiunkta w Katedrze Elektrotechniki
Teoretycznej i Informatyki w zespole kierowanym
przez prof. Ryszarda Sikorę. W tym czasie zajmował się szeroko pojętą tematyką badań nieniszczących, w szczególności metodą radiograficzną
i metodą wiroprądową. Od 2012 r. pracuje w Katedrze Zastosowań Informatyki. Obecnie przebywa na stażu naukowym w Wielkiej Brytanii.
Doktor inż. Piotr Baniukiewicz jest współautorem około 50 prac naukowych z zakresu analizy wskazań nieniszczących metod pomiarowych
oraz sztucznej inteligencji. Brał także udział w 13 projektach badawczych, krajowych i międzynarodowych, w tym także w projektach
interdyscyplinarnych.
Prywatnie interesuje się podróżami i fotografią.
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Posiedzenie Komitetu
Elektrotechniki PAN
24 maja br. na Wydziale Elektrycznym odbyło się posiedzenie Komitetu Elektrotechniki PAN. Wydarzenie połączone było z jubileuszem
60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej dwóch doktorów honoris
causa szczecińskiej uczelni – prof. Ryszarda Sikory – wychowawcy
wielu autorytetów elektrotechniki oraz prof. Adam Żuchowskiego –
współtwórcy polskiej szkoły miernictwa dynamicznego.
Profesor Ryszard Sikora ukończył w roku 1956 studia magisterskie
na Politechnice Śląskiej (wcześniej studia inżynierskie w Szczecinie),
natomiast prof. Adam Żuchowski w tym samym roku ukończył studia
na Politechnice Wrocławskiej (do Szczecina przybył w roku 1960).
Podczas uroczystości sylwetki obu dostojnych jubilatów przedstawili ich wychowankowie: prof. Ryszard Pałka, członek Komitetu Elektrotechniki PAN, prorektor ds. organizacji i rozwoju ZUT oraz prof.
nadzw. ZUT Roman Kaszyński, członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Przybliżyli oni zebranym osiągnięcia naukowe
oraz fakty z życia Jubilatów. Goście zgromadzeni na uroczystości wysłuchali także kilku anegdot z życia zawodowego i prywatnego Profesorów; m.in. prof. Stanisław Gratkowski, również uczeń prof. Sikory
przedstawił zebranym wiersz napisany przed wielu laty przez Jubilata,
a prezentację prof. Żuchowskiego rozpoczęto od limeryku jego autorstwa (prof. Żuchowski jest autorem kilkunastu tomików wierszy).
Obaj Jubilaci przez 60 lat wnieśli ogromny wkład w rozwój dwóch
głównych nurtów badawczych Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, który w tym roku obchodzić będzie 70-lecie swojego istnienia –
elektrotechniki i automatyki. O tych faktach i o rozwoju Wydziału
Elektrycznego w kontekście zbliżającej się rocznicy jego powstania
mówił na spotkaniu dziekan wydziału Stefan Domek. W swoim
krótkim wystąpieniu scharakteryzował główne kierunki badawcze Wydziału, jego bazę laboratoryjną, współpracę w przemysłem
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i współpracę międzynarodową oraz omówił potencjał kadrowy wydziału. Podkreślił, że wielu uczniów i wychowanków Profesorów
Jubilatów uzyskało stopnie doktora habilitowanego i tytuły profesorów, przy czym co najmniej kilku z nich pracuje lub pracowało
w różnych ośrodkach naukowych na całym świecie.
W czasie posiedzenia życzenia Jubilatom przekazał Rektor ZUT
w Szczecinie Włodzimierz Kiernożycki, przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN prof. Andrzej Demenko, prezes Zarządu
Głównego SEP dr Piotr Szymczak oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Głos zabrał również przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
prof. Krzysztof Kluszczyński, który w ciepłych słowach wyraził swoje uznanie dla Profesorów:

„Jego Magnificencjo, Szanowni Przewodniczący, Drodzy Goście!
Wielokrotnie w dniu dzisiejszym padały słowa: Dostojni Jubilaci.
Pozwólcie, że posłużę się jeszcze innym sformułowaniem: Czcigodni
Profesorowie. W tym staropolskim i nieco zapomnianym zwrocie:
czcigodni zawarty jest podziw i uznanie dla osób obdarzonych tym
tytułem, zaś dla innych – wezwanie do ich naśladowania. Niełatwo
jest być wzorem dla innych. Aby stać się autorytetem, potrzebna
jest rozległa wiedza i doświadczenie. „Profesor–wzór” potrzebuje
uczniów i wychowanków, którzy chcą go naśladować i postępować
jego śladem. W doskonały sposób graficznie zilustrował to w dniu
dzisiejszym dziekan Stefan Domek, prezentując wizerunki Czcigodnych Profesorów – Ryszarda Sikory i Adama Żuchowskiego, otoczonych „wianuszkiem” wychowanków, następców i naśladowców.
W rozwoju nauki olbrzymią rolę odgrywa nawarstwianie się wiedzy
i doświadczeń. Przypomina to plac budowy. „Warstwa po warstwie”,
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zaś w dziejach ludzkości „pokolenie po pokoleniu” powstaje i wznosi
się coraz wyżej gmach wiedzy. Spoiwem pomiędzy kolejnymi warstwami jest w przypadku ceglanego muru cement, w nauce są to: księgi, książki, podręczniki, monografie i artykuły. Szczęśliwe, Drodzy
Państwo, są te środowiska akademickie, które dla zespolenia warstw
nie potrzebują „słowa pisanego”, a mogą to czynić bezpośrednio za
pomocą „słowa mówionego” oraz „żywego przekazu”, które przenika poprzez warstwy i łączy je w całość.
Aby tak się stało, konieczni są profesorowie, którzy oddają całe
swoje życie i wszystkie swoje siły na użytek nauki. Potrzebni są profesorowie o niespożytej sile i nigdy niegasnącej energii, o żywotności,
która pozwala na łączenie warstw „żywym słowem”, a więc – nieprzerwanie trwającymi debatami, dyskusjami i wymianą poglądów,
bez potrzeby dodatkowego lepiszcza w postaci zapisanych czy zadrukowanych kartek papieru. Tak stało się w przypadku obu profesorów, którzy stworzyli liczne wielopokoleniowe szkoły naukowe
oparte na bezpośrednim przekazie i oddziaływaniu.
Należy z wielką mocą podkreślić, że profesorowie Ryszard Sikora
i Adam Żuchowski są wielkimi osobowościami nauki, obdarzonymi rozlicznymi zdolnościami i talentami – kochają literaturę, poezję
i piszą wiersze. Posiadają niezwykłe pasje i zamiłowanie do zagranicznych wojaży i wędrówek (profesor Sikora przemierzył w trakcie
konferencji naukowych wszystkie kontynenty) oraz górskich eskapad
(profesor Żuchowski jest taternikiem, speleologiem i odkrywcą dziewiczej jaskini w Tatrach). To przekłada się na ich wyjątkowe i pełne
pokory podejście do spraw nauki i badań. Widzą w nauce nie tylko
„sumę” wiedzy i doświadczeń, ale odczuwają jej tajemniczość, magię
i dają temu częstokroć upust w wykładach, wystąpieniach i odczytach, uzupełniając główny nurt wypowiedzi barwnymi wstawkami
i ciekawymi wzbogacającymi refleksjami.
Drobnym upominkiem dla obu Profesorów jest tomik poezji Wisławy Szymborskiej, wydany w dwu językach – polskim i angielskim.
Niech pozwoli to Czcigodnym Profesorom i Dostojnym Jubilatom

dzielić się podczas naukowych wojaży nie tylko wynikami najnowszych prac naukowych, ale również – sławić w kuluarach konferencji piękno i urodę polskiej poezji.
Tomik jest zatytułowany Chwila. Mówi się: Życie jest chwilą, ale
mówi się też Chwilo, trwaj wiecznie. Niech się tak stanie w przypadku prof. Ryszarda Sikory oraz prof. Adama Żuchowskiego. Oczywiście, nie jest to możliwe, aby żyli wiecznie, ale niech żyją nam długo,
bardzo długo – najdłużej, jak to jest możliwe!”
W części naukowej posiedzenia Komitetu referat pt. Półprzewodnikowe generatory w technologii zimnej plazmy wygłosił prodziekan
ds. organizacji i rozwoju dr hab. inż. Marcin Hołub. Przedstawił
w nim aktualnie prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej i krajowej (m.in. z Instytutem Leibniza w Niemczech i z Akademią Morską w Szczecinie) badania dotyczące nowych obszarów
zastosowania technologii plazmy nietermicznej.
Dodatkowo, w tej części posiedzenia, przedstawiciele zachodniopomorskich firm przemysłu związanego z odnawialnymi źródłami
energii: dr Magdalena Klera-Nowopolska z Polskiego Stowarzyszenia
Energetyki Wiatrowej oraz Maciej Twardowski i Łukasz Andrzejczak z KK Wind Solutions scharakteryzowali profil i potencjał swojej działalności gospodarczej.
W uroczystości wzięło udział wielu członków Komitetu Elektrotechniki PAN oraz przyjaciół Wydziału Elektrycznego, w tym prof.
Kazimierz Zakrzewski, honorowy przewodniczący Komitetu oraz
członkowie Polskiej Akademii Nauk – prof. Jacek Marecki i prof.
Marian P. Kaźmierkowski. Wyjazdowe posiedzenie Komitetu, połączone z jubileuszem 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej zasłużonych Profesorów i ze zbliżającym się jubileuszem 70-lecia istnienia Wydziału Elektrycznego, dało sposobność zaprezentowania
Gościom osiągnięć naukowo-badawczych Wydziału.
Tekst: Justyna Jończyk, Stefan Domek
Zdjęcia Jerzy Undro

Biblioteka w oczach użytkowników

K

ażda instytucja usługowa, w tym również biblioteka, powinna okresowo dokonywać oceny świadczonych usług, chcąc
w jak najlepszy sposób spełniać oczekiwania swoich użytkowników. Do oceny wykorzystywane są różne metody badawcze; jedną z najpopularniejszych jest ankieta przeprowadzana
wśród odbiorców usług.
Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie, w celu zbadania satysfakcji użytkowników ze świadczonych przez nią usług, przeprowadziła
w dniach od 17 maja 2016 r. do 6 czerwca 2016 r. anonimową ankietę opracowaną przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej.
Wersję elektroniczną przygotował kierownik Oddziału Informatyzacji
Biblioteki; odbiorcami ankiety były wszystkie grupy użytkowników
biblioteki. Formularz ankiety umieszczono na stronie domowej i facebooku Biblioteki Głównej ZUT. Link do ankiety rozesłano również
za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracowników naukowych Uczelni. W wyniku uzyskano 95 wypełnionych formularzy.
W badaniu wzięło udział 51% kobiet i 49% mężczyzn.
Wśród osób, które wypełniły ankietę, przeważali nauczyciele akademiccy (55%), na drugim miejscu znaleźli się studenci studiów stacjonarnych (31%), następnie zaś użytkownicy o statusie „inny”(12%).
Niestety, wśród respondentów tylko 1% stanowili doktoranci oraz
studenci studiów niestacjonarnych.
37% ankietowanych deklarowało korzystanie z biblioteki przynajmniej raz w miesiącu, kolejną pod względem liczebności grupę (30%)
stanowiły osoby korzystające z usług biblioteki kilka razy w miesiącu.
Najmniej liczną grupę stanowiły osoby odwiedzające bibliotekę codziennie (7%), a także osoby bywające w niej sporadycznie (rzadziej niż
raz w roku).Uwaga: Można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Rys.1. Wykorzystanie poszczególnych agend bibliotecznych

Użytkownicy najczęściej korzystają z usług Wypożyczalni (71%)
oraz bibliotek wydziałowych (66%), rys.1. Następnymi najczęściej
odwiedzanymi miejscami są Czytelnia Główna (38%) i Informatorium (22%); kilkanaście procent respondentów wskazywało Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej (19%), Wypożyczalnię Międzybiblioteczną (15%) oraz Wypożyczalnię Językową (11%).
Zapytaliśmy naszych użytkowników, w jakim celu odwiedzają bibliotekę. Na rys. 2 przedstawiliśmy uzyskane odpowiedzi. Uwaga:
Można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Nasi użytkownicy najczęściej przychodzą do biblioteki po to, aby
wypożyczyć zbiory do domu (67%) oraz aby skorzystać z katalogów
elektronicznych online (66%). Zbliżonym zainteresowaniem cieszy
się korzystanie ze zbiorów na miejscu (59%) oraz korzystanie z zasobów elektronicznych typu: bazy danych, czasopisma i książki elektroniczne (52%). Najmniej respondentów wskazało bibliotekę jako
miejsce spędzania wolnego czasu (10%) lub zadeklarowało uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych przez nią organizowanych (9%).
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Rys. 2. Cel odwiedzin

Zapytaliśmy ankietowanych, z jakich zbiorów korzystają na miejscu (uwaga: można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź). Największą popularnością cieszą się książki. Korzysta z nich 81% respondentów; następnie czasopisma naukowe (52%) oraz czasopisma
popularno-naukowe (17%). Najmniej osób wyraziło zainteresowanie
prasą codzienną – tylko 9%.
W kolejnych punktach ankiety użytkownicy mogli dokonać oceny różnych aspektów działalności biblioteki w skali od 1 do 6 pkt,
gdzie 1 oznaczało bardzo źle, a 6 bardzo dobrze. Na początek ocenie poddano wyposażenie biblioteki, w tym umeblowanie, dostępność i jakość sprzętu.
35% ankietowanych uważa wyposażenie biblioteki za dobre (5 pkt),
a 33% – za bardzo dobre (6 pkt). Nikt z ankietowanych nie ocenił wyposażenia źle lub bardzo źle; 27% oceniło je na 4 pkt, a 5% na 3 pkt.
W następnym pytaniu ankiety ocenie poddano układ zbiorów
w wolnym dostępie.
Z układu zbiorów zadowolonych było 74% respondentów (42% –
5 pkt oraz 32% 6 pkt). Pozytywnie (4 pkt) wypowiedziało się 19%,
zaś zdecydowanie negatywnie – 6% (3 pkt) i 1% (2 pkt).
Sprawdziliśmy również, czy ankietowanym odpowiadają godziny pracy biblioteki.
73% ankietowanych jest zadowolonych z godzin pracy biblioteki
(41% – 5pkt i 32% – 6 pkt). Pozytywnie godziny otwarcia oceniło
jeszcze 15% respondentów (4 pkt). Zdecydowanie zmian oczekuje
12% ankietowanych (7% – 3pkt, 4% – 4 pkt. i 1% – 1 pkt).
W ankiecie ocenie poddano również personel biblioteki. Użytkownicy mogli wypowiedzieć się na temat kompetencji, kultury obsługi i dyspozycyjności pracowników biblioteki. Wyniki zaprezentowano na rys. 3.

Rys. 4. Ocena zbiorów drukowanych

Rys. 5. Ocena zbiorów elektronicznych

Jednym z ważniejszych zadań biblioteki, poza informacją, jest udostępnianie zbiorów. W formularzu znalazły się więc również pytania dotyczące zasad wypożyczeń, tj. czasu realizacji zamówienia,
dopuszczalnej liczby egzemplarzy oraz dopuszczalnego okresu wypożyczenia; wyniki przedstawiono na rys. 6.

Rys. 6. Ocena zasad udostępniania zbiorów

Rys. 3. Ocena personelu biblioteki
Ankietowani zdecydowanie pozytywnie ocenili personel biblioteki – ponad 80% ocen dobrych (5) i bardzo dobrych (6) we wszystkich ocenianych kategoriach.
W naszym formularzu znalazły się również pytania dotyczące
kompletności, przydatności i aktualności zbiorów drukowanych
oraz zbiorów dostępnych w formie elektronicznej. Wyniki zaprezentowano na rys. 4 i 5.
Ankietowani również pozytywnie ocenili kompletność zbiorów
drukowanych i elektronicznych. Procent dobrych i bardzo dobrych
ocen (5 i 6) w przypadku tych pierwszych wyniósł 61, a w odniesieniu do elektronicznych zasobów – 64. Podobnie jest jeśli chodzi
o przydatność zasobów – w przypadku drukowanych – 71% ocen
5 i 6, a w przypadku elektronicznych – 76%. Znaczną różnicę można
odnotować dopiero przy ocenie aktualności tych źródeł. Dla zbiorów drukowanych wynosi ona 49% (oceny 5 i 6), a w przypadku
elektronicznych – 75%.
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Użytkownicy najbardziej zadowoleni są z czasu realizacji zamówienia – 87% ocen dobrych i bardzo dobrych, 55% ocena 6 i 32%
ocena 5. Z dopuszczalnej liczby egzemplarzy zadowolonych jest 71%
ankietowanych (33% ocena 6 i 38% ocena 5). Przedłużenia dopuszczalnego okresu wypożyczenia książek nie oczekuje 68% ankietowanych (31% ocena 6, 37% ocena 5).
W ankiecie zapytaliśmy również o ocenę usług informacyjnych.
Dobrze na temat usług informacyjnych świadczonych przez bibliotekę wypowiedziało się 73% respondentów (31% ocena 5, 42% ocena 6); pozytywnie wyraziło się jeszcze 20% ankietowanych – ocena 4. Niezadowolonych użytkowników było łącznie 7% (1% ocena 1,
1% ocena 2 i 5% ocena 3.
Kolejne pytanie dotyczyło oceny witryny internetowej biblioteki.
Większość respondentów dobrze ją oceniło –35% ocen 6 i 32% ocen 5;
pozytywnie wypowiedziało się jeszcze 14% ankietowanych – ocena 4. Zmian w sposobie udostępniania informacji na stronie oczekuje 19% (3% – ocena 1, 4% – ocena 2 i 12% – ocena 3).

Z ŻYCIA UCZELNI
Z możliwości korzystania z komputerów i internetu na terenie
biblioteki zadowolonych jest 81% użytkowników; pozytywnie (ocena 4) na ten temat wypowiedziało się jeszcze 12% ankietowanych;
7% nie widzi potrzeby korzystania z tych udogodnień w bibliotece
(1% – ocena 1, 1% – ocena 2, 5% – ocena 3).
Słabszą ocenę uzyskała możliwość korzystania na terenie biblioteki
z urządzeń kopiujących. Dobrze (ocena 5) i bardzo dobrze (ocena 6)
wypowiedziało się 64% ankietowanych (po 32% każdej z ocen); pozytywnie wyraziło się 16% respondentów (ocena 4). Usługa nie odpowiada 20% użytkowników (5% – ocena 1, 4% – ocena 2, 11% –ocena 3).
Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie umożliwia swoim użytkownikom również przeglądanie zasobów elektronicznych przez multiwyszukiwarkę EDS. Umożliwia też zaproponowanie książki, która
powinna znaleźć się w zbiorach biblioteki dzięki usłudze zaproponuj
książkę. Nasi użytkownicy mogą też w każdej chwili liczyć na pomoc personelu biblioteki dzięki usłudze pomoc bibliotekarza. Wyniki oceny tych serwisów zaprezentowano na rys. 7.

Rys. 8. Ogólna ocena wszystkich usług bibliotecznych

świadczonych przez bibliotekę usług wypowiedziało się 8% procent
respondentów (1% – ocena 1, 1% – ocena 2 i 6% – ocena 3).
Ostatni punkt ankiety był pytaniem otwartym. Dotyczył propozycji zmian i ulepszeń w działalności biblioteki. Użytkownicy mieli
możliwość zaproponowania zmian w działalności biblioteki i zwrócenia uwagi na nieprawidłowości w jej pracy; z takiej możliwości
skorzystało około 30% respondentów.
Najwięcej zgłaszanych uwag dotyczyło konieczności zwiększenia zakupu nowości wydawniczych – zarówno drukowanych, jak
i w wersji elektronicznej. Kolejnym zgłaszanym postulatem było wydłużenie dopuszczalnego okresu wypożyczeń i zwiększenie liczby
wypożyczanych książek.
Pojawiły się też postulaty o wydłużenie czasu pracy agend bibliotecznych. Wszystkie uwagi zostały przez nas wnikliwie przeanalizowane; na wszystkie pytania udzieliliśmy szczegółowych odpowiedzi
na stronie domowej Biblioteki Głównej ZUT (http://www.bg.zut.
edu.pl/modul/aktualnosci/wyniki-ankiety/199) oraz na facebooku.

Podsumowanie
Rys. 7. Ocena możliwości korzystania z usług bibliotecznych typu: multiwyszukiwarka, pomoc
bibliotekarza, zaproponuj książkę

Najwyższą ocenę, spośród zaprezentowanych na rys. 7 usług zyskała
pomoc bibliotekarza. Dobrze (ocena 5) i bardzo dobrze (ocena 6) na jej
temat wypowiedziało się 81% ankietowanych. Podobnie możliwość skorzystania z multiwyszukiwarki oceniło 71% respondentów. Usługa zaproponuj książkę uzyskała łącznie 70% ocen dobrych i bardzo dobrych.
Dostęp do zasobów elektronicznych biblioteki z dowolnego miejsca w systemie 7/24 zapewnia wirtualna sieć prywatna (VPN), usługa oferowana przez Uczelniane Centrum Informatyki UCI, dlatego
w ankiecie znalazło się również pytanie dotyczące jej wykorzystania.
Ponad połowa ankietowanych (55%) zadeklarowało korzystanie
z wirtualnej sieci prywatnej.
Jedno z ostatnich pytań ankiety dotyczyło ogólnej oceny wszystkich usług bibliotecznych. Wyniki zaprezentowano na rys. 8.
Ogólna ocena usług bibliotecznych wypadła pomyślnie, uzyskano
35% – ocen 6, 42% – ocen 5 i 15% – ocen 4. Negatywnie o poziomie

Ogólna ocena usług biblioteki wypadła bardzo pomyślnie (92%
ocen pozytywnych – od 4 do 6). Ankietowani dobrze ocenili wyposażenie biblioteki, zbiory oraz kompetencje pracowników. Na zgłaszane przez użytkowników uwagi staramy się reagować jak najszybciej. Ankieta wykazała, że wielu użytkowników nie wie, jakie zasoby
elektroniczne są dostępne za pośrednictwem biblioteki; dlatego postaramy się zwiększyć ich promocję. Prawie połowa ankietowanych
nie korzysta z usługi VPN i tym samy ogranicza sobie dostęp do zasobów biblioteki.
W przyszłości w ankiecie umieścimy więcej pytań o charakterze
otwartym, tak aby respondent, który negatywnie ocenia np. możliwość korzystania z komputerów, określił, czy nie odpowiada mu
jakość sprzętu, oprogramowanie czy komputerów jest za mało. Takich informacji w ankiecie nam zabrakło. Przeprowadzone badanie
traktujemy jako wstępne i postaramy się przeprowadzać je cyklicznie, aby jak najlepiej dostosować działalność biblioteki do potrzeb
użytkowników.
Anna Gryta
Biblioteka Główna ZUT

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2016

Biblioteka inspiruje

O

bchodzony w tym roku już po raz trzynasty Ogólnopolski
Tydzień Bibliotek przebiegał pod hasłem „Biblioteka inspiruje”. Celem akcji było jak zwykle, oprócz promocji czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w różnych dziedzinach
życia oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza. Każdorazowo hasło Tygodnia zwraca uwagę na pewien aspekt działalności
bibliotek. W tym roku organizatorom zależało na podkreśleniu
roli biblioteki jako miejsca, które inspiruje do powstawania ciekawych pomysłów.

Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie, jak zwykle, aktywnie włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Naszym
użytkownikom zaproponowaliśmy liczne wystawy o różnorodnej
tematyce. W budynku Biblioteki Głównej można było obejrzeć różnego rodzaju przedmioty kolekcjonowane przez pracowników biblioteki lub członków ich rodzin. Na wystawie „Moje hobby” znalazły
się kolekcje: kapsli i breloczków, kamieni i skamielin, kocich gadżetów, magnesów na lodówkę, rzeźb i rysunków wykonanych podczas
zesłania na Syberię, figurek sów oraz książek naszego dzieciństwa.
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„W bibliotece nie zaWsze jest cicho”

Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie
zaprasza na koncert zespołu
Miejsce: Czytelnia Biblioteki Głównej,ul. Ku Słońcu 140
(wstęp wolny, wejście od strony parkingu przy ul. Ku Słońcu)

Termin: 12.05.2016 r., godz. 20:30
Informacja o zespole:

Zespół powstał jesienią 2009 roku. Od początku inspiracją były ciężkie
gitarowe riffy tworzące rozpoznawalną melodię. Wiosną 2010 pojawiły się
skrzypce, a żeński wokal dopełnił całości. Na przestrzeni lat skład ulegał
pewnym modyfikacjom, ale idea pozostała. Obecnie jest to pięcioro,
absolwentów szczecińskich uczelni. Twórczość można opisać jako metal
symfoniczny. Zespołem przewodnim, z którego czerpią inspirację, jest
Nightwish.

ZAPRASZAMY
Koncert zorganizowany w ramach obchodów
Tygodnia Bibliotek 2016
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Biblioteki wydziałowe przygotowały, często we współpracy z pracownikami naukowymi oraz ze studentamiwystawy:

przewodniki, mapy, kursy do nauki języków obcych, publikacje
o tematyce podróżniczej oraz zbiór pocztówek.

Biblioteka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Biblioteka Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

• „Zwierzęta hodowlane” – wystawa prac plastycznych dzieci z klas
1–3 szkoły podstawowej,
• „Domowe biblioteki” – wystawa zdjęć prezentujących prywatne
biblioteczki pasjonatów książek.

• „Morza i oceany” – wystawa publikacji i pamiątkowych przedmiotów związanych z morzem.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury
• „Kadrując Kamień Pomorski” – wystawa fotograficzna członków
Studenckiego Koła Naukowego „Disegno”,
• „Concrete + Konkretnie = Concretni” – wystawa prac członków
Studenckiego Koła Naukowego „Concretni”.

Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
• „Żywa biblioteka” – wystawa prezentująca historię i ideę projektu,
• „Otwarte Zasoby Edukacyjne” – wystawa prezentująca najciekawsze źródła OZE.

Biblioteka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
• „Na koniec świata i jeszcze dalej” – fotorelacja będąca zapisem
podróży studentów i doktorantów wydziału w ramach programu Erasmus.
• „W obiektywie przyrodnika” – dorobek fotograficzny pracowników, studentów i doktorantów wydziału – miłośników polskiej
flory i fauny,
• „Ekslibris – godło bibliofila i biblioteki” – wystawa związana z jubileuszem 500-lecia najstarszego polskiego znaku własności książki.

Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa
• „Ryby na serio i z przymrużeniem oka” – świat ryb w fachowej
literaturze i twórczości plastycznej dzieci.

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego
• „Puzzlomaniak” – wystawa puzzli – biblioteka inspiruje nie tylko
do nauki i pracy, ale także do pasji”.

Wypożyczalnia Językowa
• „Podróże małe i duże inspiracją do nauki języków obcych” – wystawa zachęcająca do nauki języków obcych i ich praktycznego
wykorzystania w zagranicznych podróżach; eksponuje liczne

Biblioteka Wydziału Informatyki
• „Wszechświat zwany BIBLIOTEKĄ” – biblioteki, których nie ma,
ale o których śnimy; (przykłady bibliotek fikcyjnych według autorów takich jak: J.L.Borges, U.Eco, N.Gaiman, T. Prachet).
Dodatkowo pracownicy biblioteki przygotowali dwa wykłady tematyczne. Jeden dotyczył zagadnień związanych z Open Access, drugi – menedżera bibliografii EndNote online – narzędzia wspomagającego pracę naukową. Kolejny wykład dotyczył upowszechniania
wiedzy na temat wykorzystania kodów QR. Wykłady prowadzone
były przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej w Informatorium Biblioteki Głównej.
Podczas Tygodnia Bibliotek odbył się również wernisaż wystawy
grafiki komputerowej „Foto – fantazje” autorstwa Jagny T. Szwoch-Kałuży.
Atrakcją tegorocznego Tygodnia Bibliotek był koncert zespołu
„Anvill”. Mocne brzmienie zespołu zachęciło do odwiedzenia biblioteki prawie 100 osób.
W Bibliotece Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
od 18 do 20 maja br. odbyła się wystawa zagranicznych książek naukowych firmy ABE-IPS. Książki można było nabyć z 15-procentowym rabatem.
Jak co roku, wsparliśmy również przygotowanie kiermaszu charytatywnego w Bibliotece Głównej PUM. Tym razem zbiórkę przeznaczono na rzecz dzieci chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe.
Na zakończenie Tygodnia Biblioteki 14 maja br. odbyła się kolejna edycja „Odjazdowego Bibliotekarza” – akcji organizowanej przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Tym razem trasa rajdu rowerowego wiodła od pomnika Czynu Polaków do Fabryki Benzyny
Syntetycznej w Policach.
Kolejny Tydzień Bibliotek już za rok. Zapraszamy.
Anna Gryta
Biblioteka Główna ZUT
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Dziesięć lat współpracy
z Centrum NUKAT

D

wadzieścia lat temu 1 czerwca 1996 roku rozpoczęło działalność Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych
(CFiKHW), które później zostało przekształcone w Centrum
NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny) przy
Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW-ie). Działalność Centrum doprowadziła do powstania katalogu centralnego NUKAT, największego wspólnego projektu polskich bibliotek naukowych i akademickich ostatniego ćwierćwiecza.
Zasadniczą częścią katalogu NUKAT stało się ponad 700 tys. rekordów khw zgromadzonych w Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych (CKHW), której tworzenie rozpoczęto w 1991 r. w Bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy 27 bibliotek naukowych i akademickich.
W kolejnych latach do współkatalogowania przystąpiły następne
biblioteki; w katalogu zaczęły pojawiać się pierwsze opisy.
Oficjalne otwarcie Narodowego Uniwersalnego Katalogu NUKAT
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie nastąpiło 21 października 2002 r.
NUKAT to katalog centralny. Oznacza to, że opisywane w nim
dokumenty znajdują się w zbiorach wielu bibliotek w całej Polsce
(a nawet w Rzymie i Paryżu). Bibliotekarze katalogują wspólnie,
gotowe opisy publikacji (rekordy bibliograficzne) kopiują do swoich
lokalnych katalogów, a użytkownicy katalogu NUKAT mają informację o zasobach bibliotek naukowych i akademickich w jednym
miejscu. Dziś NUKAT współtworzy ponad 130 bibliotek, a dane
gromadzone w katalogu rosną szybko – w 2008 r. było 1 mln opisów, 2011 r. – ponad 2 mln, a w styczniu 2015 r. – już 3 mln rekordów bibliograficznych.
Oprócz opisów bibliograficznych NUKAT udostępnia również
kartoteki wzorcowe. Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych, tworzona przez biblioteki współpracujące, gwarantuje poprawność i jednolitość haseł stosowanych w opisach dokumentów. Do opisu przedmiotowego w katalogu NUKAT są stosowane aż trzy języki haseł
przedmiotowych – jhp KABA (język haseł przedmiotowych katalogów automatycznych bibliotek akademickich), JHP BN (język haseł

Rys. 1. Strona domowa Centrum NUKAT
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przedmiotowych Biblioteki Narodowej) oraz polska wersja języka
MeSH (Medical Subject Headings).
Katalog zawiera informacje o niemal kompletnej polskiej produkcji wydawniczej od momentu jego powstania, czyli od 2002 r. Sukcesywnie wpływają też opisy dokumentów wydanych przed 2002 r.
W latach 2009–2013 dzięki realizacji projektu unijnego „NUKAT –
autostrada informacji cyfrowej”, którego jednym z zadań było scalenie katalogów lokalnych z katalogiem centralnym, katalog centralny
wzbogacił się o prawie 300 tys. nowych rekordów dla publikacji wydanych przed 2002 r. Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie również
uczestniczyła w tym projekcie.
Opisy w katalogu obejmują różne typy dokumentów – książek,
czasopism, nagrań dźwiękowych, druków muzycznych, filmów, kartografii, ikonografii, dokumentów z życia społecznego oraz starych
druków.
Prace nad katalogiem koordynuje Centrum NUKAT Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie.
W roku 2005 Biblioteka Główna ZUT (wówczas jeszcze Politechniki Szczecińskiej) jako jedna z pierwszych w Szczecinie przystąpiła
do współpracy z Centrum NUKAT.
Zdecydowaliśmy się od razu na współpracę czynną. Oznaczało to,
że będziemy nie tylko pobierać gotowe rekordy z katalogu centralnego, ale także brać udział we współkatalogowaniu, czyli tworzeniu nowych rekordów i modyfikacji już istniejących (retrokonwersja). Przystąpienie do współpracy dawało możliwość udostępnienia
informacji o zbiorach naszej biblioteki, w katalogu centralnym, jakim stawał się katalog NUKAT, a tym samym – szerszemu kręgowi
użytkowników.
Pewnym problemem w początkach współpracy był brak lokalnej
bazy kartotek wzorcowych, które powinna posiadać biblioteka przystępująca do współpracy z NUKAT.
Najważniejszym zadaniem więc stało się przekształcenie lokalnych indeksów, zawierających słowa kluczowe, nazwiska autorów,
tytuły, serie, nazwy konferencji itd., w kartotekę wzorcową opartą
na kartotece NUKAT.
Ta żmudna praca odbywała się w ścisłej
współpracy bibliotekarzy i informatyków
naszej biblioteki z Centrum NUKAT. Prace te doprowadziły do stopniowego wyeliminowania lokalnych haseł i zastąpienia
ich hasłami w jhp KABA. Naturalną koleją rzeczy, wynikającą z tych działań, była
decyzja o przyjęciu jhp KABA jako języka
charakterystyki przedmiotowej dokumentów w naszej bibliotece; tym samym powstała kartoteka haseł wzorcowych naszej
biblioteki w systemie Aleph.
Wprowadzenie języka KABA do procesu opracowania rzeczowego wymagało
uczestnictwa w szkoleniach w Centrum
NUKAT z zakresu stosowania i tworzenia
słownictwa jhp KABA. Dzięki temu nasza biblioteka uzyskała możliwość tworzenia haseł języka KABA, co pozwoliło nam
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wzbogacać ten język o hasła z zakresu nauk technicznych istotnych
dla profilu naszych zbiorów.
Tworzenie nowych haseł wzorcowych i formalnych znacznie urozmaica pracę katalogerów, poszerza ich horyzonty, ale także wymusza konieczność podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
by mogli swobodnie korzystać z wielu dostępnych źródeł informacji. Posiadanie kartotek wzorcowych odpowiadających standardom
NUKAT umożliwiło pobieranie pełnych opisów bibliograficznych
wraz z hasłami formalnymi i przedmiotowymi, które umieszczane
są w naszych kartotekach, a także automatyczną aktualizację opisów.
Wszystkie opisane wyżej działania przyniosły wymierne korzyści
naszej bibliotece. Najbardziej spektakularnym efektem jest skrócenie
procesu opracowania zbiorów, a tym samym skrócenie czasu od momentu zakupu do czasu udostępnienia dokumentów użytkownikom.
Nie mniej istotną korzyścią jest bardzo wysoka jakość opisów bibliograficznych – zarówno kopiowanych do naszego katalogu lokalnego,
jak i tworzonych i wysyłanych przez nasz oddział opracowania do
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Rys. 2. Liczba rekordów wprowadzonych przez Bibliotekę Główną ZUT w Szczecinie (stan z grudnia
Rys. 2. Liczba rekordów wprowadzonych przez Bibliotekę Główną ZUT w Szczecinie (stan z
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grudnia każdego roku).

Rys. 3. Rekordy bibliograficzne wprowadzone i skopiowane przez Bibliotekę Główną ZUT w Szczecinie do końca maja 2016 r.

katalogu centralnego. W tym miejscu należy podkreślić, że niestety,
liczba rekordów kopiowanych przez naszą bibliotekę znacznie przewyższa liczbę rekordów wysyłanych. Sytuacja ta spowodowana jest
kilkoma czynnikami, ale najistotniejszym jest fakt zmniejszających
się nakładów na zakup nowości wydawniczych. Za ilustrację tej tendencji nich posłużą wykresy statystyk naszej biblioteki opracowane
w Centrum NUKAT (rys.2, rys. 3, rys. 4).
Dane historyczne, liczbowe i statystyczne na podstawie strony domowej Centrum NUKAT [dostępne online] http://centrum.nukat.edu.pl/
pl/ [data dostępu: 14 czerwca 2016 r.]
Pomimo dysproporcji między liczbą rekordów kopiowanych przez
naszą bibliotekę, a liczbą rekordów wysyłanych, Biblioteka ZUT
w Szczecinie nie wypada najgorzej na tle innych bibliotek współpracujących z NUKAT. Widać to w corocznych zestawieniach przygotowywanych przez NUKAT, podsumowujących wszystkie aspekty
współpracy, w tym najważniejszy wskaźnik, czyli spójność katalogu
lokalnego z katalogiem centralnym.
Po 10 latach współpracy z Centrum NUKAT, można zadać pytanie, czy warto było podjąć tę współpracę? Pomimo zdarzających się
problemów i wzrastających wymagań Centrum (dążność do pełnej
automatyzacji), którym nasza biblioteka nie do końca jest w stanie
sprostać, korzyści płynące ze współpracy są nie do przecenienia.
Dzięki współpracy z Katalogiem Centralnym NUKAT nasze zbiory
są widoczne i ogólnodostępne dla użytkowników nie tylko z Polski.
Dzisiejsze działania Centrum NUKAT zmierzają do przekształcenia
katalogu centralnego w swego rodzaju wyszukiwarkę internetową,
co spowoduje jeszcze szerszy dostęp do zbiorów bibliotek współtworzących katalog centralny NUKAT.
I niech to ostatnie zdanie będzie odpowiedzią na pytanie, czy warto było?
Tekst: Dorota Byczkowska, Katarzyna Kobus-Gałka
Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie

Rys. 4. Rekordy khw wprowadzone przez Bibliotekę Główną ZUT w Szczecinie do końca 05-2016
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Technologie bezodpadowe
i zagospodarowanie odpadów
w przemyśle i rolnictwie

W

projekcie wykazu inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego zdefiniowano pięć obszarów:
biogospodarka, działalność morska i logistyka, przemysł
metalowo-maszynowy, usługi przyszłości oraz turystyka
i zdrowie (Wydział Zarządzania Strategicznego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2016).
Biogospodarka, rozumiana jako działalność polegająca na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz procesów
biologicznych do tworzenia nowych produktów i usług na podstawie potencjału gospodarczego oraz naukowo-badawczego, ma być
szansą na intensywny rozwój regionu, a także możliwością silnego
oddziaływania na politykę innowacyjną Europy. Stworzenie bardziej
innowacyjnej i niskoemisyjnej gospodarki, łączącej zrównoważone
rolnictwo i rybołówstwo, bezpieczeństwo żywnościowe i wykorzystywanie zasobów odnawialnych, powinno się przełożyć na konkurencyjność regionu i realizację wysokich standardów ekologicznych.
Istotne są więc działania na rzecz rozwoju technologii niskoodpadowych oraz szybkie opracowywanie innowacyjnych procesów pozwalających na przetwarzanie odpadowych substancji powstających
w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz rolnictwie na inne pożądane pod względem gospodarczym.
Postęp w rozwoju niskoodpadowych technologii możliwy będzie
jedynie pod warunkiem opracowania w jednostkach naukowo-badawczych nowych „zielonych” (czystych) technologii, a także opracowania nowych efektywnych procesów przerabiania odpadów będących pozostałością niefrasobliwości inwestycyjnej w przeszłości.
Tym celom poświęcona była X Konferencja „Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie” organizowana od początku w naszym regionie przez Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału
Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Konferencja odbyła się
w dniach 14–17 czerwca 2016 r. w Międzyzdrojach w hotelu „Amber Baltic”. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był
prof. dr hab. inż. Tadeusz Paryjczak, a przewodniczącą Komitetu
Organizacyjnego – prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil.
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Konferencji honorowo patronowali: Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Prezydent Szczecina, Rektor Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” oraz Kemipol Sp.
z o.o. Sponsorem konferencji była Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Patronat medialny nad konferencją objął Przemysł
Chemiczny (Wydawnictwo SIGMA-NOT). Pierwsze sympozjum
poświęcone bezodpadowym technologiom w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych odbyło się w dniach 11–13 września 1980 r., a więc 36 lat temu. Zostało zorganizowane przez Instytut Technologii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, Sekcję
Ochrony Środowiska Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Zakłady Chemiczne „Police”. Obrady odbywały się w pięciu sekcjach:
przemysłu nieorganicznego, mineralnego i metalurgii, przemysłu
organicznego, paliw, tworzyw sztucznych i chemii gospodarczej,
ochrony atmosfery, oczyszczania ścieków i odzysku substancji ze
ścieków. Inicjatorem i współorganizatorem tego pierwszego sympozjum był wybitny technolog, przedwcześnie zmarły, prof. dr hab.
inż. Józef Kępiński.
Tematyka konferencji obejmowała aktualne problemy związane
z wprowadzaniem technologii niskoodpadowych, ograniczających
ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, a także z oczyszczaniem ścieków i gazów, z wykorzystaniem odpadów w przemyśle,
nie tylko chemicznym, ale i w innych gałęziach oraz w rolnictwie.
Obrady konferencyjne odbywały się w sekcjach: technologie
zagospodarowania odpadów stałych, technologie oczyszczania
ścieków i gazów, technologie małoodpadowe w przemyśle i rolnictwie. Problematyka związana z zagospodarowaniem odpadów
dotyczyła odpadów generowanych w procesie produkcji bieli tytanowej metodą siarczanową (pohydrolityczny kwas siarkowy, siarczan(VI) żelaza(II)), ekstrakcyjnego kwasu fosforowego (fosfogips,
kwas fluorokrzemowy) oraz produkcji cynku metodą pirometalurgiczną. Dyskutowano na temat odpadów z przemysłu spożywczego (takich jak: skorupy orzechów, wytłoki, skórki, nasiona),
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opakowaniowego, z hodowli trzody chlewnej, z biogazowni rolniczych, z hydroponicznej uprawy warzyw i kwiatów (wełna mineralna) i oczyszczania ścieków komunalnych. Zwrócono uwagę na
możliwość wykorzystania popiołów ze spalania biomasy i osadów
ściekowych. Technologie oczyszczania ścieków przemysłowych dotyczyły między innymi usuwania związków organicznych, jonów
metali ciężkich, fosforanów. Proponowano wiele rozwiązań, takich jak: fotokataliza, sorpcja na materiałach organicznych i nieorganicznych, biosorpcja, ultrafiltracja, destylacja membranowa,
odwrócona osmoza, elektro-elektrodializa, zaawansowane utlenianie. W jednym z wystąpień zwrócono uwagę na ścieki wiejskie,
proponując ich oczyszczanie w układzie gleba–roślina. W sekcji
związanej z oczyszczaniem gazów odlotowych dyskutowano na
temat redukcji tlenku azotu(I) w procesie SNCR, NO x metodą
SCR. Uwzględniono tematykę związaną z usuwaniem CO2, proponując zastosowanie modyfikowanych węgli aktywnych, ditlenku tytanu czy amin.
Wygłoszono referaty plenarne:
• Izabella Jasińska, Monika Zienkiewicz, Maciej Jaworski: „Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i możliwości ich zagospodarowania w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (Grupa
Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.);
• Cezary Możeński, Janusz Igras: „Przemysł nawozowy – czy to już
historia, czy przyszłość polskiej chemii?” (INS Puławy);
• Małgorzata I. Szynkowska: „Technologie redukcji emisji rtęci w procesie spalania węgla” (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka);
• Maciej Zaranek, Samanta Witomska, Kinga Stefanowska, Krzysztof Kuciński, Grzegorz Hreczycho, Piotr Pawluć: „Zielona kataliza w zrównoważonej i bezodpadowej syntezie związków organicznych” (Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu);
• Dorota Jasina: „Koagulanty – połączenie zagospodarowania odpadów i nowoczesnych aplikacji wodno-ściekowych w Kemipolu”
(Kemipol Sp z o.o.);

• Lucyna Więcław-Solny: „Ditlenek węgla – produkt spalania, a może
surowiec do syntez chemicznych” (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla PAN, Zabrze);
• Jacek Drożdżal: „Współpraca firm z Klastra Zielona Chemia na
rzecz gospodarki cyrkularnej” (Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”);
• Piotr Rusek, Joanna Gluzińska, Krzystof Borowik: „Technologia
otrzymywania środków poprawiających właściwości gleby na bazie
zwiercin, płuczek i osadów ściekowych” (Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach i Oddział Chemii Nieorganicznej
IChN INS w Gliwicach).
Przedstawione na konferencji prace badawcze zostały wydane w formie recenzowanych materiałów konferencyjnych zawierających ich
czterostronicowe streszczenia i posiadających numer ISBN. Pełne
teksty tych prac, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane w języku angielskim w czasopiśmie Polish Journal of Chemical Technology (IF – 0,536), wydawanym przez Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz w Przemyśle Chemicznym (IF – 0,399) – Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. Informacje o konferencji znajdują się na stronie: www.techbez.zut.edu.pl
Udział w konferencji wzięło udział, niestety, tylko 75 osób – znacznie mniej niż w poprzednich edycjach. Wynika to prawdopodobnie z problemów finansowych, z którymi boryka się wiele jednostek naukowo-badawczych czy dydaktycznych. Uczestnikami byli
przedstawiciele szkolnictwa wyższego, jednostek badawczo-rozwojowych i przemysłu. Wygłoszonych zostało osiem referatów plenarnych, 10 referatów sekcyjnych, 18 komunikatów, a 48 prac przedstawiono na sesjach posterowych. Komitet Naukowy i Organizacyjny
Konferencji, podsumowując jej przebieg, podjął uchwałę o organizacji w roku 2019 kolejnej XI Konferencji „Technologie bezodpadowe
i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie”, być może
o zasięgu międzynarodowym.
Barbara Grzmil
Zofia Lendzion-Bieluń
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Ekologia człowieka

II

Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka”, która
odbyła się w Szczecinie dniach 9 i 10 czerwca 2016 roku, miała charakter. Celem konferencji była prezentacja prac przeglądowych i wyników badań dotyczących różnych aspektów
oddziaływania czynników środowiska na zdrowie i sprawność intelektualną ludzi, a także integracja badaczy zajmujących się tą szeroką
tematyką – od problemu zanieczyszczenia środowiska i jego wpływu na człowieka, poprzez żywność funkcjonalną, choroby cywilizacyjne, zdrowy tryb życia, do estetycznych i artystycznych aspektów ekologii. Pierwsza konferencja pod nazwą „Ekologia człowieka”
odbyła się 17 maja 2014 r. w Łodzi, pod patronatem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, z udziałem
ok. 30 osób, w tym wykładowców z Łodzi, Poznania i Szczecina.
W grudniu 2015 r. ośrodek szczeciński otrzymał propozycję zorganizowania II edycji konferencji.
Postanowiliśmy dotrzeć do szerszego kręgu osób, wykorzystując
do tego m.in. portal społecznościowy Facebook (facebook/ekologiaczlowieka) i specjalną stronę internetową (http://ekoczlowiek.zut.
edu.pl). Ponadto zintegrowaliśmy działania organizacyjne, jednocząc pięć wydziałów dwóch szczecińskich uczelni wyższych, tj. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt oraz Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także Wydział Nauk o Zdrowiu i Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie, ponadto kilka towarzystw naukowych:
Oddział Szczeciński oraz Sekcję Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika, Sekcję Ekologiczną
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej. Komitet
Organizacyjny składał się z 10 osób z pięciu wydziałów obu uczelni.
Miejscem dwudniowych obrad był budynek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Juliusza Słowackiego 17.
W pierwszym dniu obrad w Audytorium Maximum odbyła się inauguracja z udziałem wiceprezydenta miasta Szczecina Michała Przepiery oraz władz obu uczelni, prorektora ds. nauki Mikołaja Protasowickiego oraz dziekanów czterech wydziałów. Część merytoryczną
konferencji otworzył ks. prof. Wiesław Dyk (z US w Szczecinie), wygłaszając referat pt. „Ekologia człowieka w kontekście nauki Kościoła”. Kolejne referaty wygłoszono w czterech blokach tematycznych:
• Współczesne problemy zanieczyszczenia środowiska;
• Żywienie a zdrowie człowieka oraz choroby uwarunkowane środowiskowo;

Prelegenci wraz z koordynatorem sesji młodych naukowców, dr hab. Bożeną Mroczek, prof. PUM,
w bloku tematycznym „Interaction Human – Environment”
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• Interakcje człowiek–środowisko oraz zdrowy styl życia;
• Humanistyczne aspekty ekologii człowieka.
Duże zainteresowanie i dyskusję wzbudziły referaty „Z rtęciowego haczyka” prof. dr hab. Elżbiety Kalisińskiej (z PUM w Szczecinie), „Choroby zależne od glutenu” prof. dr hab. Elżbiety Kucharskiej (z ZUT w Szczecinie) oraz „Żywność funkcjonalna – aspekt
melatoniny roślinnej” dr Katarzyny Szafrańskiej (z UŁ w Łodzi).
Podczas przerwy zorganizowano spacer do pobliskiego Ogrodu
Różanego z dr. hab. inż. Grzegorzem Nowakiem. Łącznie w tym
dniu wygłoszono 17 referatów, którym towarzyszyła ożywiona dyskusja. Po sesjach referatowych odbyła się sesja posterowa, podczas
której wystawiono 66 posterów naukowych. W tym dniu w spotkaniach uczestniczyło 130 zarejestrowanych osób oraz zaproszeni
goście – przedstawiciele instytucji, które wsparły finansowo konferencję, tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Szczecinie, Ecogenerator spółka z o.o. oraz firma Chemland, która
zaprezentowała swoją ofertę w holu podczas obrad.
Gośćmi specjalnymi konferencji byli laureaci konkursu „Ekologia
człowieka” – uczniowie drugich klas liceów ogólnokształcących ze
Szczecina, Stargardu i z Choszczna wraz ze swoimi nauczycielami.
Konkurs ten odbył się w maju za sprawą Komitetu Organizacyjnego
Konferencji, a koordynatorem była prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz. Nagrody sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wręczono
laureatom podczas konferencji.
Drugiego dnia, 10 czerwca 2016 r., odbyła się Sesja Młodych Naukowców z udziałem doktorantów i studentów. Cztery sesje referatowe, podzielone na dwa bloki tematyczne „Interaction Human –
Environment” oraz „Interdisciplinary Aspects of Human Ecology”,
realizowano w dwóch salach jednocześnie. Doktoranci i studenci
z ośrodków krajowych i zagranicznych wygłosili w języku angielskim
20 referatów, które były oceniane przez dwie komisje konkursowe.
Sesję moderowali koordynator dr hab. Bożena Mroczek, prof. PUM
oraz prorektor elekt ds. studenckich Arkadiusz Terman. Wyłoniono
cztery najlepsze referaty, które wyróżniono dyplomami i nagrodami
rzeczowymi ufundowanymi przez JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Włodzimierza Kiernożyckiego. W ramach sesji posterowej komisja konkursowa nagrodziła dwa najlepsze spośród 41 posterów przygotowanych
przez młodych naukowców.
Ogółem w konferencji wzięły udział 153 osoby z 10 państw, zaproszeni goście oraz inne osoby. Świadczy to o dużym zainteresowaniu środowiska naukowego przedstawioną tematyką. Dziękujemy

Dyskusja podczas sesji posterowej

KONFERENCJE, SEMINARIA

MSc Parth Bhavsar – laureat konkursu na najlepszy referat młodego naukowca wraz
z moderatorami sesji dr. hab. Arkadiuszem Termanem i dr hab. Bożeną Mroczek, prof. PUM

władzom rektorskim i dziekańskim naszego uniwersytetu za umożliwienie organizacji tej konferencji w tak krótkim czasie, wszelkie
ułatwienia i nagrody rzeczowe w konkursach dla młodych naukowców. Słowa podziękowania kierujemy też do sponsorów za wsparcie
finansowe, co umożliwiło odpowiednią oprawę konferencji.
Najlepsze referaty w bloku tematycznym „Interaction Human –
Environment”:
• Michał Zalesak (Czech Republic): „Human Activities as a Cause
of Introducing of Chlorinates Ethenes into the Environment –
Their Fate, Potential Risks and Biological Methods of Removal”;
• Maciej Cholewiński (PW Wrocław): „The Influence of the Type of
Fuel Used in Individual Heating Systems on the Emissions of Various Pollutants and the Quality of Local Environment”.

Laureaci konkursu „Ekologia człowieka” ze szkół licealnych województwa zachodniopomorskiego

Najlepsze referaty w bloku tematycznym „Interdisciplinary Aspects
of Human Ecology”:
• Parth Bhavsar (India): „Selenium Dietary Intake in Preschool-Aged Children”;
• Miłosz Parchimowicz (PUM Szczecin): „The Usefulness of Regional Oximetry in the Evaluation of the Impact of Physical Therapy Treatments”.
Najlepsze postery:
• Aleksandra Golianek (ZUT Szczecin): „Allergenic Fungi in Bioaerosol” (współpraca M. Przygocki);
• Szymon Lis (UM Łódź): „Unusual Biological Pathogenes – Infections with Algae”.
Elżbieta Skórska
przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Pomerania-Plast 2016

K

onferencja „Materiały polimerowe Pomerania-Plast 2016” organizowana jest w cyklu 3-letnim przez Instytut Polimerów
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
w tym roku odbyła się po raz szósty w dniach 7–10 czerwca 2013 roku
w Międzyzdrojach. Tegoroczna konferencja dedykowana była prof. dr.
hab. inż. Tadeuszowi Spychajowi z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin.
Konferencje Pomerania-Plast są okazją do spotkań i wymiany doświadczeń specjalistów z zakresu nauk o polimerach, ich właściwościach i zastosowaniu. Prezentowane są tu nowe kierunki badań, wyniki prac rozwojowych oraz aplikacyjnych dotyczących szerokiego
zakresu materiałów polimerowych. Uroczystego otwarcia konferencji
dokonał dziekan elekt Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Ryszard Kaleńczuk; wśród uczestników byli przedstawiciele uczelni
technicznych i uniwersytetów, jednostek PAN oraz instytutów badawczo-rozwojowych. Nowoczesną aparaturę badawczą prezentowały firmy: Wyatt Technology Europe, Dernbach, Niemcy; Mettler-Toledo, Warszawa oraz Spectro-Lab, Łomianki. Patronat medialny
zapewnili: kwartalnik techniczno-informacyjny Materiały Kompozytowe oraz Instytut Autostrada Technologii i Innowacji. Ogółem
w spotkaniu uczestniczyło 145 osób.
Obrady plenarne obejmowały wykłady 13 zaproszonych gości –
profesorów z bogatym dorobkiem naukowym – z zakresu biopolimerów, kompozytów i nanokompozytów, polimerów rozgałęzionych,

nowoczesnych metod badawczych. Ponadto wygłoszonych zostało
21 komunikatów przez doświadczonych naukowców oraz 20 komunikatów przez młodych naukowców, w tym doktorantów. Jedne i drugie zostały podzielone tematycznie na sekcje: I. (Nano)kompozytowe
materiały polimerowe; II. Biodegradowalne materiały polimerowe;
III. (Nano-bio)kompozyty polimerowe; IV. Materiały polimerowe
z udziałem surowców biodegradowalnych; V. Materiały polimerowe i ich badania; VI. Synteza i ocena polimerów.
W czasie sesji posterowej zaprezentowano 94 prace, spośród których Komitet Naukowy wyróżnił po trzy najlepsze w kategorii: Najbardziej innowacyjny produkt / technologia oraz Najbardziej proekologiczny produkt / technologia.
Streszczenia wszystkich prezentowanych na Konferencji wykładów, komunikatów i posterów zostały wydane w postaci materiałów
konferencyjnych pt. „Materiały polimerowe Pomerania–Plast 2016”
pod redakcją Tadeusza Spychaja i Ewy Wiśniewskiej.
Dobrym kontaktom uczestników konferencji sprzyjały ładna pogoda, a także program turystyczny, w ramach którego atrakcją była
wyprawa do Fortu Gerharda w Świnoujściu, gdzie pod opieką umundurowanego pruskiego żołdaka można było przeżyć niezapomniane
chwile. Po drodze do Fortu można było obejrzeć gazoport Terminal
LNG w Świnoujściu.
Organizatorzy zapraszają na kolejną VII Konferencję Pomerania–
Plast 2019.
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Rozpoznanie podłoża budowlanego
dla celów projektu geotechnicznych
warunków posadowienia

N

a Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie 17 czerwca 2016 roku odbyło się XXII Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne problemy inżynierii środowiska
pn. „Rozpoznanie podłoża budowlanego dla celów projektu
geotechnicznych warunków posadowienia”. Seminarium zorganizowała Katedra Geotechniki ZUT w Szczecinie.
Podczas spotkania przedstawiono bieżące problemy z zakresu inżynierii środowiska, z uwzględnieniem wymogów projektowania i rozpoznania podłoża budowlanego. Zaprezentowano m.in. referaty zamawiane dotyczące: wykorzystania
wyników testu statycznego pala do określania mobilizacji

oporu pobocznicy, wymogów projektowania geotechnicznych
warunków posadowienia, zagadnień geotechnicznego projektowania pali wbijanych, formowania się oporów na pobocznicy pala na podstawie badań laboratoryjnych, analizy numerycznej współczynnika podatności podłoża dla różnych nasypów.
Udział w seminarium wzięli profesorowie, doktoranci, zaproszeni goście, studenci WBiA oraz pracownicy Katedry Geotechniki.
Sesję naukową poprowadził prof. Ryszard Coufal. Na zakończenie
odbyła się dyskusja.

Mamy mistrza świata
w strzelectwie!
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Tekst Urszula Tusińska
Zdjęcia Roman Bednarek
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M

arcin Majka student kierunku inżynieria bezpieczeństwa
na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT, reprezentował Polskę na Akademickich Mistrzostwach Świata
w strzelectwie sportowym, które odbywały się od 12 do
18 września 2016 r. w Bydgoszczy. W zawodach uczestniczyli studenci z 30 krajów świata.
Marcin Majka podczas Mistrzostw zdobył:
• złoty medal w konkurencji „karabin dowolny 60 strzałów leżąc”,
pokonując w ścisłym finale grupę ośmiu najlepszych zawodników w tej konkurencji, reprezentantów takich krajów jak Francja,
Słowenia, Szwecja oraz Wielka Brytania.

• złoty medal drużynowy (również w tej samej konkurencji) – tu
Polskę reprezentowali również Paweł Pietruk oraz Bartosz Jasiecki.
W klasyfikacji medalowej zwyciężyła reprezentacja Włoch, a drugie miejsce zajęli biało-czerwoni, zdobywając 15 medali, na trzecim
miejscu uplasowali się studenci z Indii.
Pasja strzelecka pana Marcina trwa od osiem lat, jest członkiem
klubu Tarcza LOK Goleniów, gdzie trenuje pod okiem Michała Bujaka.
Z mistrzem świata Marcinem Majką i jego trenerem Michałem
Bujakiem spotkał się rektor ZUT Jacek Wróbel
Zdjęcia Włodzimierz Gałecki/PZSS

Studencki zespół 3-BURSbAnd
na konferencji iMitel 2016

Z

espół muzyczny studentów Wydziału Elektrycznego 3-BURSbAnd
staje się coraz bardziej znany. 21 kwietnia br. zespół wystąpił,
na zaproszenie organizatorów, podczas panelu naukowo-artystycznego w Łagowie na Zamku Joannitów w ramach Konferencji Naukowo-Technicznej iMitel 2016. Był to piąty występ grupy, która
założona została 2 grudnia 2014 r. Od kwietnia br. zespół występuje
pod nazwą 3-BURSbAnd. Warto wyjaśnić jej pochodzenie: ”3-„ to
historyczna nazwa zespołu muzycznego składającego się ze studentów
WE i występującego na przełomie lat 60 i 70 ub. wieku. Członek tego
zespołu, Józef Walczak wytłumaczył, co znaczy 3-. Otóż, było trzech
dobrych gitarzystów i słaby perkusista. Druga część nazwy – BURSbAnd – przyjęta została w celu podkreślenia, że założycielem i szefem
zespołu jest dr inż. Jan Bursa, pracownik Wydziału Elektrycznego.
Występ w Łagowie można uznać za bardzo dobry, mimo faktu że
członkami zespołu są amatorzy ze zróżnicowanym przygotowaniem
muzycznym. Program trwał ok. 1,5 godz. i trwałby dłużej, gdyby
nie konieczność terminowego powrotu do Szczecina. Występ zakończyły cztery bisy. Zespół wykonał 18 znanych utworów we własnych aranżacjach, dwie kompozycje członka zespołu inż. Dariusza
Wojciechowskiego oraz, na prośbę prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr. inż. Piotra Szymczaka, hymn
elektryków, czyli „Cztery toasty” (słowa: Adam Mickiewicz, muzyka:
Marek Jasiński), w aranżacji członka zespołu Konrada Słodowicza.
W Łagowie wystąpili – studenci kierunku automatyka i robotyka:
Aleksandra Mech (flet), Maria Stodolna (klarnet), Konrad Słodowicz
(organy, śpiew, aranżacje, prowadzenie prób), Seweryn Brosz (perkusja), Paweł Ledzion (trąbka), Katarzyna Kaczmarek (śpiew), Dawid
Dziwisz (sprzęt), inż. Robert Rakowski (operator kamery); studenci
kierunku elektrotechnika: Magdalena Boguniecka (wiolonczela),

Anna Tarasiuk (puzon), Paweł Cichosz (gitara), Aleksander Handor
(gitara, śpiew), inż. Dariusz Wojciechowski (gitara), Patryk Huczko
(śpiew); studenci kierunku teleinformatyka: Karol Marcewicz (gitara basowa) i Kamil Maliński (multiinstrumentalista).
Założyciel zespołu, dr inż. Jan Bursa, zebrał niezliczoną liczbę gratulacji od uczestników konferencji za udany występ i pomysł stworzenia zespołu, a pierwsi z gratulacjami, oprócz organizatorów konferencji, pośpieszyli dr h.c. prof. Kazimierz Zakrzewski – honorowy
przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN, a zarazem honorowy przewodniczący komitetu naukowego konferencji iMitel 2016
oraz prof. Franciszek Mosiński.
Tekst Justyna Jończyk
Zdjęcie Krzysztof Woliński
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Młodzi naukowcy na konferencji
w Lublinie

W

spółczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji
to temat IV Konferencji Studenckich Kół Naukowych,
zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki
Przetwórstwa Spożywczego „Spomasz”, która odbyła się w dniach
od 19 do 20 maja 2016 roku.

Konferencja była podzielona
na pięć sesji. W sesji III, w której brali udział przedstawiciele
ośmiu kół naukowych z całej
Polski, pierwsze miejsce zajęli
studenci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
kierunku odnawialne źródła
energii: Magdalena Sąsiadek,
Agnieszka Firląg-Beta i Anton
Nesterenko z Koła Naukowego Agroinżynierii.
Studenci przedstawili referat pt. Mikroglony – alternatywny substrat do produkcji
biodiesla; ich artykuł zostanie opublikowany w recenzowanej monografii naukowej.
Studenckie Koło Naukowe
Agroinżynierii działa przy Katedrze Inżynierii
Systemów Agrotechnicznych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT; opiekunami naukowymi koła są: dr hab. inż.
Adam Koniuszy, prof. ZUT oraz dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw.

Dyplomy i wyróżnienia dla
studentów z kół naukowych

W

XXI Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych (XXXIII Sejmik SKN), którą zorganizował od
19 do 20 maja 2016 roku Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu, tradycyjnie wzięli udział studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i również w tym roku uzyskali bardzo dobre wyniki.
Konferencję podzielono na 12 sekcji tematycznych. Jedną z nich –
sekcję medycyny weterynaryjnej podzielono dodatkowo na trzy podsekcje. W podsekcji nauk podstawowych oraz podsekcji popularnonaukowej studentki Sandra Pietrzak i Weronika Medeńska ze
Studenckiego Koła Naukowego Fizjologii Zwierząt zajęły pierwsze miejsca. Panie wygłosiły referat pt. „Analiza ekspresji TRPM6
i TRPM7 w nerkach rosnących prosiąt żywionych dietą z dodatkiem
fruktanów typu inulinowego”; jest to już kolejny sukces członków
tego koła.
Studenckie Koło Naukowe Fizjologii Zwierząt działa przy Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT. Opiekunem naukowym koła jest dr
inż. Katarzyna Michałek.
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Podczas tej samej konferencji wyróżnienie w sekcji technologia
żywności i żywienia człowieka, otrzymały Małgorzata Kostyk i Ewelina Kaźmierczak ze Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków za
doniesienie pt. „Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia młodzieży uprawiającej lekkoatletykę z Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie”. Wyróżnienie uzyskane przez to koło na cyklicznie
organizowanej konferencji międzynarodowej należy ocenić bardzo
pozytywnie, zważywszy na to, że jest to stosunkowo nowe koło i jego
członkowie prowadzą badania dopiero od maja 2015 r. Studenckie
Koło Naukowe Dietetyków działa w Zakładzie Podstaw Żywienia
Człowieka na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT. Opiekunami naukowymi koła są dr inż. Anna Bogacka i dr inż. Anna
Sobczak-Czynsz.
IV Konferencję Studenckich Kół Naukowych, pt. „Współczesne
problemy zarządzania i inżynierii produkcji”, zorganizował Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „Spomasz”. Konferencję odbywającą się od 19 do 20 maja 2016 r., podzielono na pięć sesji.
W sesji III, w której brali udział przedstawiciele ośmiu różnych kół
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naukowych z całej Polski, pierwsze miejsce zajęli studenci: Magdalena Sąsiadek, Agnieszka Firląg-Beta i Anton Nesterenko z Koła
Naukowego Agroinżynierii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie. Studenci przedstawili referat pt. „Mikroglony – alternatywny substrat do produkcji biodiesla”; ich artykuł zostanie opublikowany w recenzowanej monografii naukowej.
Studenckie Koło Naukowe Agroinżynierii działa przy Katedrze
Inżynierii Systemów Agrotechnicznych na Wydziale Kształtowania

Środowiska i Rolnictwa ZUT; opiekunami naukowymi koła są: dr hab.
inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT. oraz dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Dawid Dawidowicz
pełnomocnik rektora
ds. studenckiego ruchu naukowego

Studenci Koła Naukowego
„Teleinformatyk” na sympozjum w Wildze

S

tudenci Koła Naukowego “Teleinformatyk”, działającego na
Wydziale Elektrycznym, Joanna Nazim i Cyprian Żurawski
zaprezentowali wyniki swoich prac badawczych wykonanych
w Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki na XXXVIII Międzynarodowej Konferencji IEEE (Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy
and High Energy Physics Experiments) w Wildze. Sympozjum to
jest organizowane przez zajmujące się fotoniką instytuty Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Białostockiej, UMCS-u w Lublinie
oraz IEEE Poland Section. Prezentowane były dwie prace:
• „Microstructured Optical Fiber Chromatic Dispersion Measurement using Mach-Zehnder Interferometer”,
• „Polarization Splitter based on Microstructured Optical Fibers”.
Przedstawione w nich wyniki badań są efektem współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Wojskową Akademią Techniczną, firmą
Cellco, firmą Inphotech oraz firmą Thorlabs, których pomoc była
istotna przy tworzeniu unikatowych układów badawczych. Wyniki prac będą opublikowane w specjalnej pokonferencyjnej publikacji SPIE (International Society for Optics and Photonics. Prace zostały wykonane pod kierunkiem opiekuna koła dr. inż. Grzegorza
Żeglińskiego.
Tekst i zdjęcia Grzegorz Żegliński
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Zainspirowani studenci

B

iblioteka inspiruje – hasło XIII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek było okazją dla pracowników Biblioteki Wydziału Budownictwa i Architektury do prezentacji osiągnięć
Studenckich Kół Naukowych działających na Wydziale. Czytelnie Budownictwa i Architektury stały się na kilka tygodni galerią
wystawową. O przygotowanych ekspozycjach informowały plakaty,
pokazujące inwencję twórczą utalentowanych studentów.
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Już tytuł wystawy w Czytelni Budownictwa „Concrete + Konkretnie = Concretni” wskazywał, że jej autorzy i pomysłodawcy to osoby
kreatywne, o konkretnych zainteresowaniach i charakterach, czyli
członkowie SKN CONCRETNI. Koło skupia studentów kierunku
budownictwo; działa od 2014 roku pod opieką asystenta, doktoranta Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu mgr. inż.
Adama Zielińskiego. Działalność SKN ma na celu pogłębianie zdobytej wiedzy o materiałach budowlanych poprzez praktykę laboratoryjną. Badania koncentrują się na technologii produkcji betonu.
W gablotach zaprezentowano efekty prac studentów, laboratoryjne próbki zapraw i betonów różniące się barwą, strukturą i frakcją
zastosowanego kruszywa. Można było obejrzeć zaprawy odlewane
w foremkach, w dalszym etapie poddawane badaniom wytrzymałościowym. Niestandardowe kształty próbek pokazują, że studenci,
pogłębiając wiedzę, również dobrze się bawią. Beton wodoszczelny
W8 z keramzytem na bazie dodatków mineralnych przybrał kształt
ciastka, a zaprawa wysokowartościowa z dodatkiem pyłu krzemionkowego – formę motyla.
Członkowie koła uczestniczą w ogólnopolskich konferencjach i projektach edukacyjnych. Ambitna i zgrana grupa studentów zaczęła od
udziału w konkursie wyższych uczelni technicznych na Uniwersytecie Betonu. Zajęli tam piąte miejsce na 22 uczelnie z całej Polski. Zachęceni sukcesem zaprezentowali swoje referaty na ogólnopolskich
studenckich konferencjach budowlanych „Budmika’15” i „Budmika’16”. Koło zostało oficjalnym partnerem naukowym konferencji
„Budmika’16”. CONCRETNI wzięli też udział w I Ogólnopolskiej
Studenckiej Sesji Kół Naukowych ZUT w Szczecinie, uzyskując I miejsce w sekcji aarchitektury i budownictwa.
Wystawę uzupełniły materiały pokonferencyjne, artykuły zredagowane przez członków koła, zdjęcia z obrad, puchar oraz dyplom
z podziękowaniem dla opiekuna koła. W najbliższym czasie SKN
zamierza koncentrować się na większych projektach, np. na udziale w międzynarodowym konkursie uczelni wyższych, dotyczącym
budowy kajaków wykonanych z betonu, i na udziale w wyścigach
takich kajaków. Studenci stworzą też projekt designerskich ławek
betonowych, które uatrakcyjnią skwer przy budynku WBiA.
W Czytelni Architektury zaprezentowano debiutancką wystawę
fotograficzną „Kadrując Kamień Pomorski”, przygotowaną przez
SKN DISEGNO (co w języku włoskim oznacza rysunek). Autorami
wystawy byli członkowie koła naukowego – studenci kierunku architektura i urbanistyka. Ta utalentowana kilkunastoosobowa grupa
miłośników i pasjonatów architektury działa wspólnie od 2011 r. Pomysł artystycznego reportażu i zaprezentowania go w formie wystawy zrodził się podczas wycieczki szkoleniowej do tego pełnego uroku
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miasteczka. Tym razem studenci postanowili poeksperymentować
i spróbować swoich sił w fotografii. Efektem były autorskie wypowiedzi, zapisy zatrzymanych w kadrze ujęć Kamienia Pomorskiego.
Zdjęcia przedstawiały widoki krajobrazu kulturowego, bryły zabytkowych budowli, detale architektoniczne przefiltrowane przez emocje autorów, pokazujące urok tego wyjątkowego miejsca. Celowym
zabiegiem artystycznym było pokazanie fotografii jako powiększonych zdjęć z polaroida. Prace wyeksponowano nietypowo – pogrupowane i przymocowane drewnianymi klamerkami na parcianym
sznurku, jak w dawnym fotograficznym atelier.
Opiekunem koła jest dr inż. arch. Halina Rutyna – adiunkt w Katedrze Historii i Teorii Architektury. Koło naukowe DISEGNO za
cel stawia sobie pogłębianie wiedzy z historii i teorii architektury,
konserwacji zabytków, wymianę doświadczeń, doskonalenie technik
rysunku odręcznego i komputerowego oraz integrację środowiska.

Wystawę prezentowało również Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim, gdzie cieszyła się ona dużym uznaniem, co potwierdzają wpisy w księdze pamiątkowej. Grupa DISEGNO ma również w swoim dorobku wystawę „Architektura okiem
studenta architektury”, będącą reportażem artystycznym z wypraw
naukowych; ekspozycję prezentowano w holu Biblioteki Głównej
wiosną 2015 r.
Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w 2016 roku w Bibliotece WBiA stały się platformą współpracy aktywnych studentów i promocji młodych talentów. Wydarzenia w Bibliotece zwróciły uwagę na fenomen małych miast, drzemiący w nich potencjał
i poszukiwanie lokalnej odrębności.
Joanna Rudna
Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury

„Maze Riddle” – sukces koła
naukowego Apacz500

S

tudenckie Koło Naukowe Teleinformatyki Apacz500, działające na Wydziale Elektrycznym, zakończyło trwające ponad rok
prace w ramach projektu „Maze Riddle”. Stworzony został uniwersalny program dydaktyczny, wiążący tematykę wielu modułów zajęć, realizowanych dla studentów kierunku teleinformatyka,
w jedną spójną całość, ze szczególnym uwzględnieniem:
• sieci komputerowych,
• sieci sensorycznych i zdalnych pomiarów,
• teletransmisji,
• technik wizyjnych,
• telerobotyki.
W wyniku prac studentów powstały scenariusze dydaktyczne wraz
z licznymi przykładami, wiążące ww. dziedziny w jedną spójną całość,

pozwalającą na sprawdzenie umiejętności programowania w zadaniach związanych z opracowaniem najlepszego programu sterującego grupą robotów mobilnych eksplorujących środowisko labiryntu.
Pełen opis projektu znajduje się na stronie: www.apacz500.zut.edu.pl.
Warto przypomnieć, iż ten unikatowy w kraju projekt powstał
dzięki zwycięstwu studenta teleinformatyki Konrada Derdy, ówczesnego prezesa SKN Apacz500, w finale ogólnopolskiego konkursu
zorganizowanego przez firmę Intel, dzięki czemu uzyskano finansowanie projektu.
Zakupiony sprzęt oraz wybrane fragmenty opracowanych scenariuszy zajęć będą wykorzystane dla w roku akademickim 2016/2017.
Tekst i zdjęcia Piotr Lech
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BazEkon – wiodąca baza
ekonomiczna z pierwszym
w Polsce indeksem cytowań

B

azEkon to polska bibliograficzno-pełnotekstowa baza indeksująca czasopisma i zeszyty naukowe z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych. Pierwotnie baza ta była „adnotowaną
bibliografią zagadnień ekonomicznych i pokrewnych opartą
na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych”1. Baza zawiera
184 005 rekordów z lat 1992–20162, z czego 59 933 udostępnianych
jest w formie pełnego tekstu.
BazEkon jest efektem długoletniej pracy bibliotekarzy z Biblioteki
Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego (BG UEK) w Krakowie. Z ich
inicjatywy w 1993 r. w ówczesnej Akademii Ekonomicznej krystalizowała się idea utworzenia spójnej bibliograficznej bazy dziedzinowej z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych. Doprowadziły to
utworzenia dwóch oddzielnych baz: Gospodarka oraz Nauki Społeczne, z których pierwsza obejmowała swoją zawartością czasopisma,
druga natomiast serie – wydawnicze. Od 2003 r. do znajdujących się
w bazach rekordów zaczęto dodawać pełne teksty artykułów3, a rok
później informację o cytowanej przez autora literaturze (w polu literatura), dostarczając tym samym danych umożliwiających późniejsze tworzenie indeksu cytowań.
Właściwa baza BazEkon powstała w czerwcu 2010 r. dzięki połączeniu baz Gospodarka i Nauki Społeczne. Przez lata bazy te opracowywane były jedynie przez bibliotekarzy z BG UEK; zmieniło się to
we wrześniu tego samego roku, gdy do współpracy zaproszono także
inne ekonomiczne biblioteki naukowe: Bibliotekę Szkoły Głównej
Handlowej, Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
i Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu4.
Od tej chwili BazEkon zaczął nabierać charakteru ogólnopolskiej
bazy dziedzinowej. W ciągu dwóch lat doprowadziło to do powstania konsorcjum BazEkon – zespołu mającego na celu poszerzanie
zawartości bazy z jednoczesną dbałością o jakość udostępnianych
danych. Konsorcjum uzgodniło prowadzenie spójnego i aktualnego
indeksu słów kluczowych z zakresu nauk ekonomicznych, a także

Rys. 1. Widok rekordu w bazie BazEkon z rozwiniętą funkcjonalnością Cytowane przez
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utworzenie platformy ulepszającej komunikację między naukowymi bibliotekami ekonomicznymi. Konsorcjum wciąż się rozwija –
jego najmłodszymi członkami (w 2013 r.) zostały dwie biblioteki
wydziałowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Biblioteka
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług.
Do końca 2010 r. BazEkon był bazą udostępnianą w modelu subskrypcyjnym, z którego jednak wraz z końcem roku zrezygnowano,
na rzecz polityki otwartego dostępu. Odnośnik do BazEkonu został
umieszczony bezpośrednio na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki
administrowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.
Wymagało to przyjęcia systemu stosowanego we wszystkich bazach
działających pod auspicjami ICM – w wypadku BazEkonu dostępne
są jednak dwie wersje interfejsu5 przy zachowaniu pierwotnego oprogramowania, współpracującego z innymi bazami Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w tym z bazą cytowań)
oraz systemu opartego na platformie YADDA. Od 2011 r. baza zyskała nową funkcjonalność Cytowane przez, która przeprowadza
wyszukiwanie cytowań artykułów w przypisach literaturowych innych publikacji zdokumentowanych w bazie6 (rys. 1).
BazEkon jest pierwszą polską bazą indeksującą cytowania, która
umożliwia obliczanie wskaźników bibliometrycznych dla autorów
i czasopism przy użyciu bezpłatnego programu Cytowania w BazEkon7, wykorzystującego zindeksowane dane zamieszczone w polu
literatura w bazie BazEkon. Polska baza cytowań z ekonomii i nauk
pokrewnych zawiera 2 193 824 przypisów bibliograficznych, z czego
opracowanych jest do tej pory ponad 939 0228.
Aplikacja działa wyłącznie na przypisach opracowanych (rys. 2.1),
jest to dla nas ważna informacja, ponieważ wiemy na jakiej części
zbioru przypisów opierają się wyniki wyszukiwania. Jednak dzięki opcji Sprawdź w nieopracowanych (rys. 2.2) zainteresowani mają
możliwość niezależnego obliczania wskaźników bibliometrycznych9.
Analiza cytowań z artykułów i wydawnictw zwartych, umożliwia
jednocześnie pominięcie autocytowań (rys. 2.3), a wyliczone dane
statystyczne (rys. 2.4) zawierają: liczbę cytowań, liczbę cytowanych

Rys. 2. Interfejs programu CYTOWANIA w BazEkon
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Rys. 3. Raporty cytowań w bazie CYTOWANIA w BazEkon

publikacji (tylko opracowanych), h-index, liczbę publikacji cytowanych więcej niż raz, zakres czasowy publikacji w latach, liczbę
cytowań na publikację, liczbę cytowań na rok. Program obejmuje
również trzy raporty ogólne (rys. 3), dzięki którym można zapoznać
się z najczęściej cytowanymi czasopismami naukowymi, najczęściej
cytowanymi autorami oraz najczęściej cytowanymi autorami artykułów z czasopism.
Niestety, program CYTOWANIA w BazEkon ma też wady, szczególnie dokuczliwe w przypadku wyszukiwania cytowań dla autora
z uczelni nienależącej do Konsorcjum. Wpisanie samego nazwiska
lub pełnego imienia sprawi, że system nie wykona naszej kwerendy.
Dlatego dane musimy wybierać z indeksu, co również nie rozwiązuje problemu, gdyż w przypadku popularnych nazwisk, o często
powtarzających się inicjałach, wyszukane cytowania stanowią dla
nas jedynie szum informacyjny, z którym dalej radzić musimy sobie już sami10.
Nie zmienia to jednak faktu, iż BazEkon wraz z nakładką CYTOWANIA w BazEkon jest naprawdę dobrym i przemyślanym projektem.

Dodana w 2011 r. funkcjonalność Cytowane przez sprawiła, że baza
stała się pierwszym indeksem cytowań w Polsce. Należy również
podkreślić, że baza nie była dotowana przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego i że przez długi czas tworzyli ją pracownicy bibliotek w ramach obowiązków służbowych.
Drugi rok uznania bazy za referencyjną przy ocenie czasopism
naukowych przez MNiSW11 oraz otrzymanie dotacji ministerialnej
na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem bazy dziedzinowej z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych12 jest tylko potwierdzeniem tego, że jest to profesjonalnie wykonana baza.
Pięćset siedemnaście indeksowanych czasopism i ponad 33% zasobów w otwartym dostępie czyni z BazEkonu wiodącą polską bazę
ekonomiczną, a zastosowanie systemu YADDA, znanego naszym
studentom i pracownikom naukowym z baz AGRO czy BazTech,
sprawia, że BazEkon świetnie nadaje się do sprawnego i szybkiego
poszukiwania interesujących nas zasobów.
Tomasz Nowocień,
Biblioteka Główna ZUT, Oddział Udostępniania Zbiorów
Anna Narloch,
Biblioteka Główna ZUT, Oddział Informacji Naukowej
1 Źródła: http://www.bg.zut.edu.pl/bazy-danych-i-inne-ezrodla-bazy-i-ezrodlaogolnodostepne/93/
2 stan na dzień 25.05.2016.
3 https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i5/i7/i9/i5/r5795/CieraszewskaU_BazyDanych.pdf
4 http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/konsorcjum.php
5 https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i5/i7/i9/i5/r5795/CieraszewskaU_BazyDanych.pdf
6 http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/about
7 Baza dostępna pod adresem : http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/cytowania/info
8 Stan na dzień 27.05.2016
9 http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/cytowania/info
10 Uprzedzała o tym dr Anna Osiewalska w rozmowie z E. Kulczyckim http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/bibliograficzna-baza-bazekon-tak-sie-powinno-robic-polskabaze-cytowan/
11 http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_06/57d62136155875b12419981aa086b9f9.
pdf Załącznik 2
12 http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/konsorcjum.php

EconBiz – wirtualna
biblioteka ekonomiczna

Z

raportu badań przeprowadzonych przez Cisco Connected
World Technology Report wynika, że dwóch na pięciu studentów na świecie nie kupiło drukowanej książki od ponad
dwóch lat ze względu na ochronę drzew; tylko jeden student
i jeden pracownik naukowy na 25 respondentów uważają, że gazety
drukowane są najważniejszym źródłem informacji, natomiast ponad
połowa ankietowanych studentów (55%) oraz pracowników (62%)
stwierdziła, że nie mogłaby żyć bez internetu, nazywając go „integralnym elementem życia”1. Nie ulega wątpliwości, że studenci preferują nowy model życia w społeczeństwie informacyjnym, dlatego
też najczęściej korzystają z wyszukiwarek internetowych, szczególnie z Google, szukając błyskawicznej odpowiedzi na zadane pytanie.
Mają świadomość, tego że średni czas zwrotnej informacji w Google
to ułamek sekundy2. Ale nie zawsze Google daje studentom to, czego
oczekują. Szum informacyjny i brak relewantności w „wypluwanych”
przez wyszukiwarkę danych to niepożądane cechy największych wyszukiwarek internetowych. Mała możliwość zawężania wyników,
sortowania, a przede wszystkim multidyscyplinarność informacji
skłania biblioteki i inne podmioty związane z nauką do tworzenia zcentralizowanych portali i baz danych do wyszukiwania dziedzinowego. Taka właśnie koncepcja przyświecała twórcom portalu

EconBiz, którzy wyszli naprzeciw potrzebom użytkowników zainteresowanych tematyką ekonomii, biznesu i naukami pokrewnymi.
EkonBiz powstał w 2002 roku z połączenia dwóch projektów – Ekonomia, realizowanego przez Niemiecką Centralną Bibliotekę Ekonomiczną Niemiec, i Biznes, tworzonego przez Bibliotekę Miejską
i Uniwersytecką w Kolonii. Portal oferuje wyszukiwanie publikacji
oraz wszelkich informacji z niemieckich i międzynarodowych baz
danych, dostęp do pełnych tekstów w Internecie, a także do kalendarza wydarzeń związanego z ekonomią i zarządzaniem. Obecnie
zawartość portalu obejmuje meta dane w ośmiu bazach i katalogach:
ECONIS – katalog German National Library of Economics obejmujący książki, czasopisma i artykuły z czasopism. Bazę tę wyróżnia znaczna część literatury, która nie jest dostępna w księgarniach;
obejmuje np. dysertacje, dokumenty zawierające wyniki prac badawczych, rozważania naukowe i statystyki. Znajdują się tam opisy
4,4 mln rekordów drukowanych i elektronicznych z całego świata.
Rocznie do katalogu dodawanych jest 90 tys. nowych pozycji z literatury ekonomicznej.
REPEC – zdecentralizowana bibliograficzna baza danych, zawierająca informacje z dokumentów roboczych, artykułów, książek, rozdziałów i oprogramowania; dane pochodzą z ponad 160 archiwów
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Rys. 1. Okno wyszukiwania zaawansowanego w portalu EconBiz

Rys. 2. Struktura hasła w Tezaurusie w portalu EconBiz

Rys. 3. Okno Portalu ECONBIZ z zaznaczoną zakładką EVENTS

Rys. 4. Interaktywne Google Maps API w portalu EconBiz
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i repozytoriów; tworzona jest przez wolontariuszy z ponad 80 krajów; zawiera 1,4 miliona rekordów.
EconStor – repozytorium German National Library of Economics
/ Leibniz Information Centre for Economics (ZBW) z dziedziny ekonomii, zawierające ponad 100 tys. pełnych tekstów; repozytorium
daje możliwość bezpłatnego zdeponowania publikacji Open Access.
USB Cologne (Business Full Texts) – zawiera wyłącznie pełne teksty
elektronicznych dokumentów roboczych, dyskusji, artykułów z czasopism z obszaru studiów biznesowych, które są dostępne w internecie.
Portal zawiera też inne bazy: EDZ ArchiDok, BASE, Online Contents Economic Sciences (OLC) i USB Coloogne (EcoSocSci).
Portal zawiera okno wyszukiwania prostego i zaawansowanego
(rys. 1), gdzie można łączyć opcje wyszukiwania operatorami logicznym (rys. 1a), dodawać kolejne pola lub całe grupy pól wyszukiwawczych (rys. 1b), jak również ograniczać wyniki kwerendy do konkretnego typu dokumentu, języka czy bazy danych (rys. 1c). Z tego
poziomu można także zawęzić wyszukiwanie do dokumentów tylko
w wolnym dostępie (rys. 1d).
Dużą pomoc w wyszukiwaniu literatury stanowi dostępny na portalu Tezaurus. Zawiera on ponad 6 tys. słów i 20 tys. dodatkowych
synonimów ze wszystkich zagadnień z ekonomii, a także z nauk
pokrewnych. Przy wyborze terminologii z Tezaurusa możemy mieć
pewność, że uzyskane wyniki w pełni spełniają kryteria wyszukiwania. Budowę hasła w Tezaurusie przedstawia rys. 2.
Zakładka EVENTS (rys. 3) to kalendarz wydarzeń, który jest integralną częścią witryny; zamieszczone są w nim zdarzenia (konferencje, sympozja, seminaria) istotne dla ekonomii, zarządzania
i biznesu z całego świata – zarówno przyszłe, jak i archiwalne. Przedsięwzięcia możemy przeszukiwać według dziedzin klasyfikowanych
w Journal of Economic Literature (JEL), według krajów i instytucji
organizujących eventy, roku i typu imprezy. Aktywny link rekordu
prowadzi do szczegółowego opisu wydarzenia, a stamtąd, dzięki zakładce OPEN EVENT WEBSIDE do strony organizatora imprezy.
W portalu możliwa jest także wizualizacja nadchodzących imprez, opierająca się na interaktywnych Google Maps API (rys. 4).
Dzięki filtrom: lokalizacji, klasyfikacji JEL, wyszukiwanych wyrażeń oraz dat rozpoczęcia i zakończenia imprezy możemy w łatwy
i przyjemny sposób znaleźć wydarzenie, które chcemy włączyć do
naszego terminarza nawet na kilka lat przed spodziewaną imprezą.
Baza zawiera także wygodne narzędzie EconDesk (rys. 5), z którego
możemy skorzystać w trakcie przeszukiwania bazy i skontaktować
się z załogą portalu za pośrednictwem chatu, maila lub telefonicznie.
EconBiz to dodatkowo mobilna aplikacja na iPada, iPhona i smartfony z systemem android. Aplikacja daje dostęp do ponad 8 milionów
rekordów3. W trakcie pracy system sprawdza dostępność literatury
w bibliotekach i wyszukuje pełne teksty w internecie. Na stronie portalu dostępne są też aplikacje do pobrania oraz bardzo dobrze opracowana pomoc dla użytkowników urządzeń mobilnych4. W portalu
jest jeszcze wiele niedokończonych funkcji, które możemy znaleźć

Rys. 5. Przewodnik po EconDesk na stronie portalu EconBiz
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w zakładce Beta. Są one cały czas w fazie przygotowań, ale możemy
podejrzeć już ich częściowe efekty, np. wykaz laureatów nagrody Nobla z ekonomii czy wizualizację wyników wyszukiwania.
Portal EconBiz to wysokiej jakości źródło danych z ekonomii.
Zebrane w jednym miejscu metadane z 8 baz stanowią skarbnicę
wiarygodnej i rzetelnej wiedzy ekonomicznej. Dzięki odpowiednim
narzędziom wyszukiwanie jest nieskomplikowane, efektywne i bardzo precyzyjne. Twórcy bazy zapewniają, że będą kłaść szczególny
nacisk na to, aby służyć naukowcom poprzez łatwiejszy dostęp do
informacji, ciągłe ulepszanie narzędzi wyszukiwawczych, a przede

wszystkim poprzez wspieranie otwartego dostępu dzięki możliwości bezpłatnego deponowania publikacji w repozytorium EconStor.
Anna Narloch
Biblioteka Główna ZUT
Oddział Informacji Naukowej
1
2
3
4

http://www.cisco.com/web/PL/prasa/news/2011/20110921.html
https://www.google.pl/intl/pl/about/company/philosophy/
http://www.zbw.eu/en/search/econbiz-mobile/
https://www.econbiz.de/eb/en/hilfe/mobil/hilfe-ipad/

Moduł sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej

Wdrażanie systemu informacji
o publikacjach pracowników ZUT

K

oncepcja Systemu Informacji o Nauce (SIN) rozwijana jest od
2010 roku. Zadaniem SIN jest zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i efektach jej finansowania oraz wspomaganie
działań mających na celu kształtowanie polityki kadrowej, naukowej
i naukowo-technicznej. W rzeczywistości obecnie dostęp publiczny
do systemu jest ograniczony, a wiele zawartych w nim informacji jest
dostępnych jedynie dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
Pierwszym administratorem SIN było Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego
(ICM), które opracowało jego podstawy. W kwietniu 2015 r. nowym
operatorem została firma Index Copernicus International (ICI), która
wprowadziła kolejne zmiany w systemie. Istotnym z punktu widzenia sprawozdawczości jednostek było utworzenie modułu sprawozdawczego PBN. Wiosną 2016 r. operatorem systemu został Ośrodek
Przetwarzania Informacji (OPI). Nowy administrator wprowadził
kolejne zmiany w systemie, nowy interfejs oraz nowe funkcjonalności. Każdorazowo przejęcie administracji przez kolejną firmę wiązało się z czasowym wyłączeniem systemu i koniecznością dopasowania się użytkowników do nowych wymagań modułu. Oznaczało
to konieczność wprowadzania modyfikacji do używanego na danej
uczelni oprogramowania. W przypadku ZUT najpierw modyfikowano bazę PUBLI, a obecnie moduł „Dorobek naukowy XP” (DN.XP).

Wymienione powyżej akty prawne obligują jednostki naukowe
nie tylko do systematycznego przekazywania określonych informacji do SIN, ale także określają (Ustawa o zasadach finansowania nauki), jakie mogą być konsekwencje nieterminowego i nierzetelnego
przekazywania danych do SIN, z sankcjami finansowymi włącznie.
MNiSW wybrało bardzo niefortunny czas (okres wakacji) na rozpoczęcie wprowadzania danych do systemu. Ponadto, do wielu jednostek informacja o wprowadzonym obowiązku dotarła z opóźnieniem i chyba nikt nie był w stanie dotrzymać pierwszego, wskazanego
w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (DzU z 2014 r., poz. 1620, z późniejszymi zmianami), terminu sprawozdania – 25 sierpnia 2015 r. W związku z tym Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał 10 lipca 2015 r. komunikat,
w którym poinformował o możliwości uzupełnienia i korygowania
wprowadzonych informacji po przekroczeniu ustawowego terminu.
Wydane przez MNiSW Rozporządzenie z 29 czerwca 2015 r. sprecyzowało terminy wprowadzania danych o publikacjach, a mianowicie należało aktualizować informacje „[…] raz na kwartał według
stanu na koniec każdego kwartału, w terminie do 30 dnia miesiąca
następującego po danym kwartale”.
Spowodowało to, że większość jednostek naukowych przekazała
informacje do modułu sprawozdawczego PBN do 30 października
2016 r. W przypadku ZUT jednostki naukowe nie wdrożyły do tego
terminu stosownych procedur; transferu danych o publikacjach dokonała Biblioteka Główna.

Akty prawne

Transfer z bibliotecznej bazy PUBLI

Powstanie systemu SIN narzuciło jednostkom naukowym nowe
obowiązki, które wynikają z wprowadzonych regulacji prawnych.
Akty prawne, w których występują odwołania do SIN, to:
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
DzU z 2010 r., nr 96, poz. 615, z późniejszymi zmianami;
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 czerwca
2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce. DzU z 2015r., poz. 944;
• Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 lipca 2015 r.
dotyczący terminu wprowadzania danych i informacji do Systemu
Informacji o Nauce;
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. DzU z 2015 r., poz. 2015;
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 lutego
2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji
o Nauce. Dz. U 2016, poz. 309.

Władze ZUT zdecydowały (pismo z 25 czerwca 2015 r. prorektora
ds. nauki ZUT Mikołaja Protasowickiego), że przy wprowadzaniu
informacji o publikacjach wydziały mają współpracować z Biblioteką Główną. Nie zostało jednak określone, na czym ta współpraca ma polegać. Był okres wakacyjny – tylko przedstawiciele dwóch
wydziałów ZUT skontaktowali się z Biblioteką w celu ustalenia, czy
przekażą do PBN posiadane dane o publikacjach.
Dotychczas informacje o publikacjach pracowników ZUT były
gromadzone w bazie PUBLI na podstawie Zarządzenia nr 36 Rektora ZUT z 4 czerwca 2012 r. w sprawie dokumentowania publikacji naukowych pracowników i doktorantów ZUT oraz udostępniania
bazy PUBLI przez Bibliotekę Główną ZUT. W bazie odnotowywano
typowe, podstawowe dane bibliograficzne publikacji.
W Rozporządzeniu z 29 czerwca 2015 r. o Systemie Informacji o Nauce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazało wiele
nowych danych, które należy przekazać do systemu SIN, a których

Administratorzy systemu
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nie gromadziły dotychczas bazy bibliograficzne, także PUBLI. Do
brakujących informacji należały: afiliacje autora, otwarty dostęp do
publikacji, w tym sposób, w jaki publikacja została udostępniona,
wersja tekstu, rodzaj otwartej licencji oraz data udostępnienia. Kolejne
szczegółowe dane dotyczyły informacji o konferencjach: pełna nazwa
konferencji, data rozpoczęcia i zakończenia, miejsce (państwo i miejscowość), informacja o indeksowaniu w bazach czasopism i abstraktów
oraz objętość prac w arkuszach wydawniczych. W bazie PUBLI brakowało również znacznika określającego naukowość danej publikacji.
Ponadto baza PUBLI nie miała modułu sprawozdań, w związku
z czym nie umożliwiała wyciągnięcia posiadanych danych w celu
transferu do modułu sprawozdawczego PBN. Jednak mając świadomość problemów, jakie miały wydziały z terminowym wykonaniem
transferu, niezwłocznie przystąpiono do przebudowy bazy. Wiązało
się to z bardzo żmudną pracą polegającą na rozdzieleniu poszczególnych pól w rekordach. Bardzo istotne okazało się stworzenie indeksu autorów i przypisanie poszczególnym twórcom ich publikacji, co
również nastręczyło wiele problemów związanych chociażby z różną pisownią nazwisk, powtarzającymi się nazwiskami w przypadku
różnych osób, czy ze zmianą nazwiska po zawarciu małżeństwa. Bardzo ważka okazała się pomoc kierownika Oddziału Informatyzacji
Biblioteki Artura Jakimiuka, który przygotował oprogramowanie
umożliwiające wprowadzenie tych poprawek do bazy PUBLI. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej we współpracy z Bibliotekarzem Systemowym przez całe wakacje w 2015 r. przeprowadzali korektę prawie 4 tys. rekordów dotyczących publikacji z lat 2013–2015.
W efekcie zmodyfikowano bazę, co pozwoliło na jej podstawie utworzyć plik XML, za pomocą którego przekazano dane o publikacjach
do modułu sprawozdawczego PBN. Po wykonaniu tej pracy z inicjatywy Biblioteki Głównej 15 października 2015 r. odbyło się spotkanie
przedstawicieli wydziałów ZUT oraz pracowników Biblioteki zaangażowanych w proces przekazywania danych. Ze względu na brak
wielu danych wymaganych do opisu publikacji Biblioteka zaproponowała, że przekaże posiadane dane poszczególnym wydziałom, które we własnym zakresie uzupełnią je o brakujące informacje i dokonają pierwszego transferu do modułu sprawozdawczego PBN. Nikt
z przedstawicieli wydziałów się na to nie zgodził. Ustalono, że brakujące dane zostaną uzupełnione przy następnym transferze, a pierwszego transferu dokona autor oprogramowania Artur Jakimiuk.
Pierwszy transfer nastąpił 26 października 2015 r. Sprawozdano 3949
publikacji z lat 2013–2015. Kolejnym krokiem było uzupełnienie informacji o publikacjach na podstawie formularza opracowanego przez kierownika Oddziału Informatyzacji Biblioteki. Formularz był dostępny dla
autorów od 24 listopada 2015 r. do końca grudnia 2015 r. Uzupełniono
informacje o 3021 publikacjach. Następnie przygotowano drugi transfer
do modułu sprawozdawczego PBN. Niestety, firma Indeks Copernicus
International nie wywiązała się z obietnicy i nadal nie było możliwości
masowej aktualizacji wcześniej podanych publikacji; dlatego drugie
sprawozdanie zawierało tylko informacje o publikacjach wprowadzonych do bazy PUBLI w ostatnim kwartale 2015 r. 29 października 2016 r.
do modułu przekazano PBN przekazano informacje o 862 publikacjach z dziewięciu wydziałów ZUT, gdyż Wydział Elektryczny posiada
własną bazę publikacji i wykonał sprawozdanie we własnym zakresie.
Z uwagi na brak aktualizacji ponad 1000 publikacji od 11 lutego
2016 r. do 11 marca 2016 r. ponownie udostępniono formularz autorom
publikacji. Niestety, mimo Komunikatu nr 33 Rektora ZUT z 3 grudnia
2015 r. o uzupełnieniu informacji o publikacjach naukowych pracowników ZUT w bazie PUBLI, nie uzupełniono danych wielu publikacji.
W marcu 2016 r. Biblioteka przygotowywała się do trzeciego transferu danych o publikacjach pracowników do modułu sprawozdawczego PBN, jednak 11 marca 2016 r. ukazało się Rozporządzenie MNiSW
z 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce. Zmieniło ono częstotliwość składania sprawozdań z kwartalnej na półroczną oraz wydłużyło czas przygotowania
sprawozdania z jednego do dwóch miesięcy. Najbliższe sprawozdanie należało więc złożyć do końca sierpnia 2016 r.
Ponadto, zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Rektora ZUT z dnia
7 kwietnia 2016 r. w sprawie dokumentowania publikacji naukowych
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pracowników i doktorantów ZUT w systemie Uczelnia XP, z 31 marca
2016 r. zamknięto bazę PUBLI i wprowadzono obowiązek gromadzenia danych o publikacjach w module „Dorobek naukowy XP” wdrażanego systemu Uczelnia XP. Zgodnie z tym zarządzeniem autorzy
są zobowiązani do wprowadzania danych do systemu, Biblioteka
kontroluje poprawność wprowadzonych danych, a za terminowy
i rzetelny transfer danych odpowiadają dziekani.

Moduł „Dorobek Naukowy XP” (DN.XP)
Uczelnia XP, kompleksowe rozwiązanie teleinformatyczne (autorstwa firmy Partners in Porgress), które od kilku lat jest wdrażane na
naszej uczelni, posiada również moduł umożliwiający gromadzenie
informacji o publikacjach pracowników o nazwie „Dorobek naukowy
XP”. Z założenia miał on zastąpić bazę PUBLI oraz umożliwić wydziałom samodzielne gromadzenie informacji o publikacjach oraz
ich przekazywanie do modułu sprawozdawczego PBN. Pojawiło się
jednak wiele problemów związanych z jego wdrożeniem, które wynikały z braku niektórych funkcji i błędów merytorycznych oprogramowania, np. nie było możliwości wprowadzania corocznych
zmian wartość indeksu IF. Wiele problemów ujawniono podczas
importu danych z bazy PUBLI do modułu DN.XP.
30 marca 2016 r. kierownik Oddziału Informatyzacji Biblioteki
Głównej ZUT w Szczecinie przesłał do Uczelnianego Centrum Informatyki ZUT w Szczecinie (UCI) pliki XML z danymi bibliograficznymi z bazy PUBLI. Dane zawierały publikacje z lat 2013–2016
na dzień eksportu z bazy bibliotecznej, tj. 29 marca 2016 r.; łączna
liczba publikacji wynosiła 5707.
Przygotowanie plików XML z danymi bibliograficznymi podzielono na kilka etapów.
Pierwszy etap polegał na przypisaniu identyfikatorów uczelnianych do autorów publikacji z bazy PUBLI. W tym celu należało wyeksportować z bazy PUBLI dane autorów publikacji: nazwisko i imię
autora (-ów) publikacji; informację o zatrudnieniu autora w ZUT
w roku opublikowania; nazwę wydziału / katedry / instytutu / zakładu danego autora; dopowiedzenie: doktorant lub student; ID PUBLI – wewnętrzny identyfikator autora w bazie PUBLI.
Następnie z bazy danych formularza aktualizującego publikacje
niezbędne było wyeksportowanie następujących danych: nazwisko
i imię autora (-ów) publikacji wraz z informacją o zatrudnieniu autora w ZUT w roku opublikowania; adres e-mail osoby aktualizującej publikację.
Powyższe informacje zostały zapisane w plikach tekstowych i przesłane do UCI w celu przypisania identyfikatorów uczelnianych. Na
etapie nadawania identyfikatorów uczelnianych przez UCI pojawiły
się następujące problemy:
• brak identyfikatorów przy autorze, dla którego był określony wydział (w sumie 431 publikacji);
• po poprawce brak identyfikatorów przy autorach przypisanych
w sumie do 166 publikacji.
Ustalono, że autorom, którym nie udało się przypisać identyfikatora (ze względu na braki w uczelnianej bazie danych ZUT), zostaną przypisane identyfikatory wydziałowe i dopiero po imporcie
do modułu „Dorobek naukowy XP” zostaną ręcznie nadane odpowiednie identyfikatory. Pozostali autorzy (spoza ZUT) otrzymali
wewnętrzny identyfikator z bazy PUBLI.
Następnie po otrzymaniu pliku z identyfikatorami uczelnianymi
niezbędne było przeprowadzenie importu do bazy PUBLI. Dzięki
temu w bazie PUBLI udało się skojarzyć autorów publikacji z indywidualnym (unikatowym) identyfikatorem uczelnianym.
Trzecim etapem było przygotowanie plików, które miały zostać
zaimportowane do DN XP.
Kierownik Oddziału Informatyzacji Biblioteki stworzył program,
który wyeksportował dane bibliograficzne z bazy PUBLI i zapisał je
w formacie plików XML, o strukturze zbliżonej do plików wymaganych przez moduł sprawozdawczy PBN.
W sumie powstały 44 pliki XML dla wszystkich wydziałów ZUT.
Pliki zawierały informacje o publikacjach takich, jak: artykuł, rozdział w książce, książka i patent.

WARTO WIEDZIEĆ
Struktura wyeksportowanych plików była zgodna z szablonem
PBN i dodatkowo zawierała kilka dodatkowych znaczników, np.
znacznik <naukowy> informujący o charakterze publikacji, gdyż
zgodnie z zaleceniami MNiSW do modułu sprawozdawczego PBN
można przekazywać tylko informacje o publikacjach naukowych.
Pliki xml trafiły do UCI, a następnie do firmy Partners in Progress, twórcy oprogramowania Uczelnia XP.
9 czerwca 2016 r. Biblioteka otrzymała informację o zakończeniu
prac nad importem publikacji do DN.XP oraz o możliwości poprawienia błędów zauważonych podczas analizy danych przez firmę
Partners in Porgress.
Wówczas okazało się, że pracownicy Biblioteki nie posiadają odpowiednich uprawnień do edycji danych w module DN.XP. Po konsultacjach informatyk Biblioteki otrzymał uprawnienia administratora
w DN.XP i pozwolenie na ustalenie odpowiednich uprawnień dla grupy bibliotekarzy. Istotny wydaje się fakt, że informatyk Biblioteki nigdy
nie był w tej kwestii przeszkolony. Do dnia dzisiejszego na Uczelni nie
ujawniono żadnej osoby znającej względnie dobrze od strony informatycznej moduł DN.XP i mogącej służyć pomocą w takich sytuacjach.
Po określeniu odpowiednich uprawnień ustalono, że w początkowej fazie należy zweryfikować zaimportowane dane. Pracownicy
Biblioteki zauważyli błędy:
• zdublowani autorzy;
• braki w zakładce Open Access;
• błędna kolejność autorów publikacji.
Problemem okazał się także identyfikator publikacji, który jest
zmienną typu znakowego (char), a DN.XP przyjmuje dane typu całkowite (int). Firma Partners in Progress pracuje nad tą funkcjonalnością,
bez której nie będzie możliwa aktualizacja publikacji w bazie PBN.
Dodatkowo pracownicy Biblioteki zauważyli brak tłumaczenia na
inne języki tytułu publikacji (w sumie 1586 tytułów). Okazało się, że
tego typu informacje nie były wymagane przez moduł sprawozdawczy PBN; dlatego nie zostały przekazane w plikach XML. Informatyk
Biblioteki przygotował odpowiedni plik z tłumaczeniami i przesłał
go bezpośrednio do firmy Partners in Progress.
Firma ta zwróciła również uwagę na niespójność danych pracowników, np. istnieje lista osób, które mają identyfikatory uczelniane
w przesłanych plikach XML, ale nie ma ich w słowniku pracowników modułu DN.XP; tego typu problemy pozostają w gestii UCI.
Pojawiające się problemy uniemożliwiły wdrożenie modułu DN.XP
w przewidzianym w Zarządzeniu nr 21 Rektora ZUT terminie, a tym
samym złożenie przez wydziały sprawozdania w sierpniu br. Z tego
względu na zebraniu zorganizowanym z inicjatywy Biblioteki Głównej
28 czerwca 2016 r. przedstawiciele wydziałów zadecydowali o tym,
że kolejny transfer danych zostanie ponownie przygotowany przez
informatyka Biblioteki z danych, które zostały zgromadzone w bazie PUBLI do końca marca 2016 r. Po wdrożeniu modułu DN.XP
pracownicy wydziałów uzupełnią dane o publikacje, które ukazały
się po tym terminie; zostaną one przekazane w kolejnym sprawozdaniu, , czyli do końca lutego 2017 r.
24 sierpnia 2016 r. dokonano trzeciego transferu danych o publikacjach pracowników ZUT do modułu sprawozdawczego PBN na
Tabela1. Zestawienie liczby publikacji przekazanych do modułu sprawozdawczego PBN
WYDZIAŁ
WBiHZ
WBiA
WEkon
WI
WIMiM
WKŚiR
WNoŻiR
WTMiT
WTiICh
WE
Razem

I TRANSFER

II TRANSFER

229
403
506
208
510
539
202
167
777
408
3949

78
146
98
99
107
113
66
47
108
–
862

NOWE
75
46
82
108
52
36
24
23
71
–
517

III TRANSFER
ZAKTUALIZOWANE
302
543
556
301
599
560
267
212
849
–
4189

podstawie danych zgromadzonych w bazie PUBLI. Sprawozdano
łącznie 4706 publikacji, w tym 517 to publikacje nowe, a 4189 publikacje zaktualizowane na podstawie wypełnionych przez autorów
formularzy lub informacji aktualizujących zgłoszonych bezpośrednio do pracowników Oddziału Informacji Naukowej. Podsumowanie wszystkich wykonanych przez Bibliotekę Główną transferów
zaprezentowano w tab. 1.

Podsumowanie
Pomimo upływu ponad roku od powstania obowiązku transferów do SIN nadal nie wszystkie wydziały Uczelni są przygotowane
do ich wykonywania. Biblioteka Główna ze względu na brak aktualnych danych, wynikający z zamknięcia bazy PUBLI, nie może
wykonać kolejnego transferu. Co gorsza, osoby odpowiedzialne za
wdrożenie systemu Uczelnia XP także nie doprowadziły do stanu
pełnej sprawności modułu DN.XP.
W chwili przekazania tego artykuły do redakcji Forum Uczelnianego moduł DN.XP umożliwia jedynie zapisanie pliku XML (niezbędnego do importu publikacji do serwisu PBN) za wybrany rok.
Ta funkcjonalność okazała się bezużyteczna przy trzecim transferze
publikacji do modułu sprawozdawczego PBN. Między innymi dlatego informatyk Biblioteki, w celu aktualizacji publikacji w module
sprawozdawczym PBN, musiał napisać nowy program, pozwalający
na transfer uzupełniający dane bibliograficzne zapisane w bazie PBN.
W DN.XP brakuje możliwości utworzenia pliku XML w celu aktualizacji lub usunięcia publikacji w serwisie PBN. Dodatkowo należy
wziąć pod uwagę to, że funkcja aktualizacji lub usunięcia publikacji powinna umożliwiać generowanie pliku XML dla konkretnych
(wybranych) publikacji, a nie dla publikacji z całego roku, co jest
też niezgodne z wymogami MNiSW. Poza brakiem ww. funkcjonalności, ważnej ze względu na obowiązkek sprawozdawczy jednostek
naukowych ZUT, w DN.XP należy dokonać weryfikacji wszystkich
zaimportowanych publikacji. Będzie to zadanie autorów, ponieważ
należy uzupełnić dane, których Biblioteka nie posiada, np. podział
punktów, udział procentowy, udział w konferencjach. Pracownicy
Biblioteki zweryfikowali poprawność importu danych bibliograficznych do modułu DN.XP oraz poprawili wiele błędów wynikających
głównie z konwersji danych pomiędzy systemami (PUBLI i DN.XP).
Niezbędne jest także opracowanie szczegółowego planu oraz podziału kompetencji przy wprowadzaniu, weryfikowaniu oraz akceptacji
nowo wprowadzonych publikacji do modułu DN.XP.
W przedstawionym opracowaniu nie ujęto szczegółowo wszystkich
problemów, z którymi musieli zmierzyć się pracownicy Biblioteki
podczas wdrażania modułu „Dorobek naukowy XP”. Wykonali oni
bardzo żmudną i drobiazgową pracę, która niestety często spotykała
się z niezrozumieniem czy wręcz z agresją ze strony autorów publikacji. W związku z koniecznością uzupełnienia informacji o publikacjach i udostępnieniem w tym celu wspomnianego wyżej formularza
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej musieli odpowiadać na
setki pytań dziennie. Informatyk Biblioteki był i nadal jest w stałym
kontakcie z firmą Partners in Progress, zgłaszając wszelkiego rodzaju problemy natury technicznej oraz merytorycznej, pojawiające się
podczas pracy nad modułem DN.XP.
Należy również zauważyć, że nikt z pracowników Biblioteki nie
był przeszkolony w zakresie pracy w module DN.XP. Niestety, systemu Uczelnia XP nie wyposażono w wystarczająco szczegółową
instrukcję. W rezultacie metodą prób i błędów poznawano interfejs całkiem nowego systemu do wprowadzania dorobku naukowego pracowników uczelni. Pracownicy Biblioteki przekazali także
wiele istotnych uwag do firmy Partners in Progress, dotyczących
zmian samego interfejsu aplikacji DN.XP, które powinny choć trochę usprawnić pracę nad modułem. Mamy nadzieję, że wkrótce zacznie on funkcjonować prawidłowo i że zostanie udostępniony pracownikom naukowym uczelni.
Anna Gryta, Artur Jakimiuk
Biblioteka Główna
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Patenty chińskie – dlaczego nie?

J

ednym z głównych narzędzi pracy współczesnego badacza, działającego w realiach społeczeństwa informacyjnego, są naukowe
bazy danych. Współczesne bazy umożliwiają przegląd bogatego
piśmiennictwa z danej dziedziny nauki z wielu krajów świata.
W pełnotekstowych bazach danych użytkownicy mają dostęp do
różnych form publikacji. Są to zarówno artykuły, jak i opisy patentowe. W literaturze dotyczącej nauk technicznych istotną rolę odgrywa literatura patentowa, którą można znaleźć na przykład w bazach:
Chemical Abstracts [http://scifinder.cas.org/], Reaxys (http://www.
reaxys.com/) oraz Espacenet (http://pl.espacenet.com/).
W związku z szybkim rozwojem gospodarki krajów azjatyckich
jednym z wielu problemów, na jakie natrafiają badacze, są patenty
chińskie udostępniane w języku oryginalnym. Czy rezygnacja z zapoznania się z najnowszymi patentami chińskimi jest konieczna?
Jak nieodpłatnie przetłumaczyć tekst dokumentu? Jest to możliwe.
Oprócz oferowanych tłumaczeń płatnych, wykonywanych przez profesjonalistów, istnieją także darmowe tłumaczenia maszynowe. Te
drugie, jak podaje Europejski Urząd Patentowy (EPO) (http://www.
epo.org/), nie gwarantują „pełnej zrozumiałości”. Zapewne nie są
one dokładne i nie mogą się równać ze swoimi odpowiednikami
przetłumaczonymi przez człowieka, jednak można mieć nadzieję, że
pozwolą udostępnić wiedzę większej liczbie zainteresowanych (Baczyńska M., Patenty dostępne także po polsku [online]).
W tym artykule omówione będą dwa sposobyuzyskania maszynowego tłumaczenia chińskich patentów. Pierwszym sposobem jest
wyszukiwanie przez stronę Narodowego Urzędu Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej – SIPO (http://english.sipo.
gov.cn/), natomiast drugą opcją jest serwis Europejskiego Urzędu
Patentowego – Espacenet (http://pl.espacenet.com/singleLineSearch?locale=pl_PL). Polecamy sprawdzenie obu stron, ponieważ zdarza się, że tłumaczenia nowszych patentów wykonuje tylko strona
Espacenet, starsze można znaleźć na stronie SIPO.
W praktyce wyszukiwanie realizowane jest w sposób następujący:
należy skopiować numer chińskiego patentu wyszukany np. w bazie

Chemical Abstracts, na platformie SciFinder. Kraj pochodzenia dokumentu rozpoznajemy po skrócie literowym, poprzedzającym numer patentu; w przypadku Chin jest to CN. Kopiujemy podkreślony
na rysunku numer, pomijając przy tym oznaczenie kraju (rys. 1).
Następnie przechodzimy do podstrony SIPO (http://211.157.104.77:
8080/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init/). Zalecane jest skopiowanie i wklejenie w okno wyszukiwawcze tego konkretnego adresu. Ponieważ strona SIPO jest bardzo rozbudowana, samodzielne
poszukiwanie na niej właściwego miejsca do wklejenia numeru patentu zabiera dużo czasu. Prezentowany link przekierowuje w konkretne miejsce, gdzie w okno o nazwie A. Publication Number należy
wpisać numer patentu (rys. 2). Otrzymujemy poszukiwany patent.
Wynik wyszukiwania, którym jest numer zgłoszenia patentowego
i tytuł, jest linkiem, który należy otworzyć. Otwarta strona, zawierająca szczegółowe dane dotyczące patentu i jego abstrakt, ma zaznaczony na rysunku przycisk Machine Translation (rys. 3).
Po jego uruchomieniu otrzymujemy automatyczne tłumaczenie
dokumentu w języku angielskim. Niedogodnością serwisu SIPO jest
konieczność kopiowania tłumaczenia do edytora tekstu.
Drugiej proponowana opcja wyszukiwania to automatyczne tłumaczenie dokumentów patentowych za pośrednictwem bezpłatnego serwisu Europejskiego Urzędu Patentowego – Espacenet (http://
pl.espacenet.com/singleLineSearch?locale=pl_PL). Przykładowy numer patentu wpisujemy w główne okno wyszukiwawcze. Po wyszukaniu widzimy podlinkowany i podświetlony na czerwono tytuł patentu (rys. 4).
Klikamy w link; pojawia się strona zawierająca dane bibliograficzne opisu patentowego (rys. 5).

Rys. 1. Patent chiński w bazie Chemical Abstracts

Rys. 3. Patent chiński wraz z abstraktem i oznaczonym przyciskiem tłumaczenia maszynowego

Rys. 2. Strona Urzędu Patentowego ChRL i miejsce na wpisanie numeru patentu
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Rys. 4. Strona Europejskiego Urzędu Patentowego z wyszukanym patentem

WARTO WIEDZIEĆ

Rys. 6. Oryginał dokumentu patentowego

Rys. 5. Dane bibliograficzne patentu i abstrakt, w kolorze czerwonym przycisk – Machine Translation

Rys. 8. Przetłumaczony patent. Oznaczony strzałką tekst dokumentu w formacie PDF

Rys. 7. Opis dokumentu, w kolorze czerwonym przycisk – Machine Translation

W miejscu, gdzie umieszczony jest abstrakt dokumentu, widzimy
listę z wykazem kilkunastu języków, na jakie można go przetłumaczyć; wśród tych języków znajduje się także język polski. Kliknięcie w przycisk Patent Translate na tej stronie tłumaczy abstrakt na
wybrany język. Aby otrzymać tłumaczenie całego patentu, należy
najpierw wybrać z listy opcję: Oryginał dokumentu (rys. 6), a następnie przejść do pola: Opis. Rozwijana lista wskazuje, że oryginał
dokumentu można otrzymać tylko w języku angielskim (rys. 7).

Inaczej jest w przypadku abstraktu, który jest tłumaczony na wiele języków narodowych. Ostatnim krokiem jest uruchomienie Patent Translate i odczytanie zawartości dokumentu w języku angielskim (rys. 8).
Co więcej, nie trzeba kopiować, jak w przypadku serwisu SIPO,
tłumaczenia do edytora tekstu, w miejscu wskazanym strzałką pobieramy wszystko w formacie PDF.
Polecamy zapoznanie się z prezentacją programu Power Point,
która krok po kroku opisuje sposób otrzymania tłumaczenia. Instrukcja ta została zamieszczona na stronie domowej Biblioteki
Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
(Bajda Agnieszka, Izabela Gaik-Bielawa, Ratunku! To jest po chińsku! [online] http://www.bg.zut.edu.pl/biblioteka/pliki/116_m3_327.
pdf [dostęp 10.06.2016)
Izabela Gaik-Bielawa
Biblioteka Główna ZUT

Program Erasmus+
okiem koordynatora

K

oordynator wydziałowy programu Erasmus+ ma wiele zadań.
Do niego należy przyjmowanie dokumentów przyjeżdżających studentów, ustalanie z dziekanatem plan zajęć, organizowanie pierwszych spotkań informacyjnych i integracyjnych. W czasie semestru pomaga studentom w nagłych sytuacjach,
a czasem służy pomocą w przypadku małych konfliktów. Osobom
zainteresowanym wyjazdem pomaga, m.in. w przygotowaniu dokumentów, ustaleniu listy przedmiotów na uczelni partnerskiej. Przygotowuje także uwagi do „Porozumienia o programie zajęć „(Learning
Agreement), oraz dokumenty kończące pobyt. Wspólnie z komisją
wydziałową, gromadzi i opiniuje wnioski wyjazdowe pracowników,

chcących skorzystać z dofinansowania programu Erasmus+. Na Wydziale Ekonomicznym koordynator zajmuje się również organizowaniem zajęć i pobytów profesorów wizytujących (na Wydziale Ekonomicznym 3–4 profesorów w semestrze), a ponadto przygotowuje
informacje o współpracy międzynarodowej zamieszczane na stronie wydziałowej i facebooku. Do tych wszystkich zadań dodać należy jeszcze wyjazdy do potencjalnych partnerów wydziału, udział
w imprezach promujących wydział i uczelnię, ale także wyjazdy monitorujące pobyt pracowników wydziału na uczelni partnerskiej.
W semestrze letnim 2015/2016 odbyłam trzy takie wizyty na University of Szeged (Węgry), Universidad de Murcia (Hiszpania) oraz
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University of Szeged, goście z Portugalii, Polski, Węgier i Finlandii; w środku koordynator
International Week pani Ildiko Pusztai

Fachhochschule Stralsund (Niemcy). Dwie pierwsze sfinansowane
zostały z programu Erasmus+, ostatnią ze względu na większe koszty dofinansowano ze środków wydziału.

Faculty of Economics and Business Administration, University
of Szeged (Węgry), 10–14 kwietnia 2016 roku
Celem wyjazdu do Szeged był udział w International Week i monitoring pobytu pracownika wydziału; to inicjatywa University of
Szeged umożliwiająca spotkania wykładowców i koordynatorów
z wielu krajów, wśród nich spotkania dyskusyjne, spotkania ze studentami uczelni, ale także miniwykłady. W ciągu tygodnia węgierscy i zagraniczni studenci uczestniczyli w 12 takich wykładach, za co
uzyskali dodatkowe punkty ECTS. W czasie pobytu w Szeged przygotowałam wykłady pt. „Nonprofit vs. business marketing: where is
a problem?”, w których wzięły udział 22 osoby. Należy organizatorom
International Week pogratulować z powodu wielu ciekawych gości,
zaangażowania studentów, a także opieki organizatorów.

Faculty of Economics and Business, Universidad de Murcia
(Hiszpania), Murcia, 9–13 maja 2016 roku
Mój wyjazd do Hiszpanii związany był z pobytem dwóch innych
pracowników Wydziału Ekonomicznego na Universidad de Murcia.
Dzięki opiece koordynatora w Murcii profesora Antonio Minguez
Vera mogliśmy poznać Kampus Espinardo, gdzie mieści się większość
wydziałów uniwersytetu, zapoznać się z funkcjonowaniem uczelni
i wydziału, z którym mamy bardzo dobrą współpracę, a także spotkać się z wykładowcami i ze studentami. Szczególnie cenne było
spotkanie ze studentami hiszpańskimi, którzy wcześniej studiowali
na naszym wydziale i wrócili na uczelnię macierzystą.

Pracownicy Wydziału Ekonomicznego na Universidad de Murcia; pierwszy z lewej – profesor
Antonio Minguez Vera, koordynator ze strony hiszpańskiej
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University of Szeged, wykład w ramach Intenational Week; pierwszy rząd, druga od lewej:
dr Joanna Hernik, koordynator wydziałowy Wydziału Ekonomicznego

Fachhochschule Stralsund – University of Applied Sciences,
Stralsund 17–19 maja 2016 roku
Koordynator wydziałowy powinien także wspomagać pracowników, którzy wyjeżdżają po raz pierwszy. Taki właśnie cel przyświecał
krótkiej wizycie w Fachhochschule Stralsund – przebywałam tam
wspólnie z dr Elwirą Leśną-Wierszołowicz, dla której był to pierwszy wyjazd dydaktyczny. Pomagała nam profesor Petra Jordanov,
z którą rozmawiałyśmy o dalszej współpracy i kolejnych wizytach –
zarówno w Stralsundzie, jak i w Szczecinie.
Semestr letni 2015/2016 dobiegł końca. Był bardzo bogaty, jeśli
chodzi o współpracę międzynarodową Wydziału Ekonomicznego:
trzech profesorów wizytujących, 27 studentów zagranicznych, kilkanaście wizyt w uczelniach partnerskich pracowników wydziału.
Nie byłoby to możliwe bez programu Erasmus+.
dr Joanna Hernik

Joanna Hernik pełniła funkcję kooordynatora wydziałowego programu
Erasmus w Akademii Rolniczej w Szczecinie (w latach 2007–2009) oraz
pełnomocnika dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą (w latach 2009–2016). Wydział Ekonomiczny rozwija wymianę z zagranicznymi uczelniami w ramach programu Erasmus i Erasmus+, aktualnie ma
najbogatszą ofertę dla studentów i pracowników – 56 uczelni partnerskich
oraz umowę z krajem partnerskim Białorusią, przyjmuje najwięcej studentów zagranicznych na studia częściowe i praktyki zawodowe. W roku
2015/2016 były to 54 osoby, co stanowi około 27% wszystkich przyjętych
na te formy kształcenia; zrealizowano 15 wyjazdów dydaktycznych oraz
trzy szkoleniowe – odpowiednio 24% i 14% wszystkich wyjazdów. Wydział Ekonomiczny jest jednym z dwóch wydziałów ZUT uczestniczących w projekcie mobilnościowym z krajami partnerskimi (akcja KA107).

Pobyt na Fachhochschule Stralsund, od lewej: dr Joanna Hernik, dr Elwira Leśna-Wierszołowicz,
profesor Petra Jordanov
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Mobilność studentów i pracowników

W

roku akademickim 2015/2016 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kontynuował wymianę studentów i pracowników w ramach największego
programu edukacyjnego UE. Nowością była wymiana
z tzw. krajami partnerskimi, tj. z krajami niebędącymi uczestnikami programu Erasmus+. Uczelnia realizowała zatem równolegle dwa
projekty w ramach tradycyjnego Eramusa z krajami programu (akcja
KA103) i nieco bardziej rygorystyczną wymianę z krajami partnerskimi: Białorusią, Gruzją i Ukrainą (akcja KA107).
Wyniki projektu mobilnościowego KA103:
• 106 wyjazdów na studia częściowe, w tym 24 osoby finansowane
w ramach programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”
(osoby w niekorzystnej sytuacji materialnej),
• 38 wyjazdów na praktyki (34 studentów i czterech absolwentów),
w tym jedna osoba niepełnosprawna finansowana w ramach programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”,
• 62 wyjazdy dydaktyczne (nauczyciele akademiccy),
• 21 wyjazdów szkoleniowych (pracownicy uczelni podnoszący kompetencje kluczowe dla umiędzynarodowienia kształcenia).
Na studia częściowe i praktyki zawodowe w ZUT przyjęto łącznie 202 osoby.
Informacja dotycząca udziału poszczególnych wydziałów w wyjazdach została zamieszczona na stronie www.erasmusplus.zut.edu.
pl w zakładce: Wyniki projektów.
Wyniki projektu mobilnościowego KA107 – celu realizacji projektu zawarto umowy z pięcioma uczelniami z terenu Białorusi, Gruzji i Ukrainy:

• Belarusian State Agricultural Academy w Gorkach, Białoruś
(BSAA)– partner Wydziału Ekonomicznego,
• Georgian Technical University, Gruzja (GTU) – partner Wydziału Elektrycznego,
• Tbilisi State Medical University, Gruzja (TSMU) – partner Wydziału Elektrycznego,
• Akaki Tsereteli State University, Gruzja (ATSU) – partner Wydziału Elektrycznego,
• National Technical University of Ukraine „Kyiv Polytecnic Institute”, Ukraina (NTUU_KPI) – partner Wydziału Elektrycznego.
Projektu obejmował:
• jeden wyjazd na studia częściowe do BSAA w Gorkach,
• 10 przyjazdów na studia częściowe do ZUT (3 osoby z BSAA
w Gorkach, 3 osoby z GTU w Gruzji oraz 4 osoby z NTUU_KPI
na Ukrainie),
• trzy wyjazdy dydaktyczne (po jednym do GTU, BSAA oraz NTUU_KPI),
• pięć przyjazdów dydaktycznych (1 z BSAA, 1 z NTUU_KPI, 2
z GTU oraz 1 z TSMU,
• trzy pobyty szkoleniowe w ZUT (po jednej osobie z BSAA, GTU
i NTUU_KPI).
W roku 2016/2017 wymiana w ramach programu Erasmus+ będzie kontynuowana zarówno w ramach akcji KA103, jak i KA107
dzięki dofinansowaniu z funduszy UE.
Agata Bruska
koordynator uczelniany programu Erasmus+
Dział Kształcenia, Sekcja Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą

Technologie uznane przez
międzynarodowe grono

W

ciągu ostatnich kilku miesięcy odbyły się w Niemczech
największe międzynarodowe targi technologiczne. Na
dwóch z nich obecny był zespół z Wydziału Elektrycznego ZUT w składzie: dr inż. Rafał Osypiuk z Katedry
Automatyki Przemysłowej i Robotyki oraz inż. Mateusz Spychała –
student studiów II stopnia na kierunku automatyka i robotyka.
W dniach 25–29 kwietnia 2016 roku w Hanowerze odbyła się kolejna edycja Hannover Messe – największych targów innowacyjnych
technologii przemysłowych na świecie. Wydział Elektryczny, jako
jeden z dwóch wydziałów polskich uczelni (oprócz Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej),
prezentował nowe technologie. Wraz z firmą ADAMUS HT zespół
Wydziału Elektrycznego przedstawił rezultaty kilkuletniej współpracy, w ramach której powstał unikatowy system pomiarowy do
automatycznej kontroli jakości narzędzi formujących, stosowanych
na szeroką skalę w przemyśle farmaceutycznym. Prototyp urządzenia już w 2012 r. został opracowany przez dr. inż. Rafała Osypiuka. Urządzenie na wielu międzynarodowych wystawach, w tym
ACHEMA 2012 we Frankfurcie nad Menem, INTERPHEX 2013
New York czy INTERPHEX 2014 Puerto Rico, wzbudziło duże zainteresowanie klientów firmy ADAMUS HT, co przyczyniło się do

podjęcia decyzji o komercjalizacji systemu. W 2014 r. rozpoczęto
pracę nad nową generacją urządzenia. To wtedy do autora prototypu
dołączył inż. Mateusz Spychała. Rok później dwuosobowy zespół zaprezentował nowy system pomiarowy o otwartej architekturze, który ostatecznie trafił do portfolio firmy ADAMUS HT. Od momentu
rozpoczęcia produkcji w 2016 r., został on wdrożony u pierwszych
klientów w Szwajcarii i Brazylii.
Podczas targów Hannover Messe stoisko Wydziału Elektrycznego odwiedziło wielu gości, a wśród nich także kilka znanych osób
ze świata polityki: Elżbieta Bieńkowska – komisarz europejski ds.
rynku wewnętrznego i usług, Li Yong – dyrektor UNIDO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego),
Paweł Chorąży – podsekretarz stanu Ministerstwo Rozwoju, Dietmar Woidke – premier Brandenburgii.
Drugim wydarzeniem, w którym udział wzięli reprezentanci Wydziału Elektrycznego, były targi technologii lotniczych International
Aerospace Exhibition and Conferences. ILA 2016 trwały w Berlinie
od 1 do 4 czerwca br. W dziale UAS New Dimensions in Diversity
nasi naukowcy zademonstrowali długo oczekiwane systemy elektroniczne do bezpiecznego współdzielenia przestrzeni powietrznej
z załogowymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi.
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Urzędy lotnicze na całym świecie biją na alarm w związku z gwałtownie rosnącą liczbą dronów w przestrzeni powietrznej. Liczba niebezpiecznych zdarzeń z ich udziałem w ciągu ostatnich dwóch lat
zwiększyła się 10-krotnie. Jest dzisiaj jasne, że coraz bardziej restrykcyjne prawo dla operatorów dronów nie rozwiąże problemów bezpieczeństwa, dlatego coraz częściej mówi się o elektronicznych układach
zabezpieczających. Nasi naukowcy zaprezentowali takie systemy –
zarówno dla dronów cywilnych, jak i komercyjnych. Stopień złożoności tych układów dorównuje technologii GSM; na powierzchni kilku centymetrów kwadratowych zintegrowano gigahercowe sygnały
radiowe ADS-B/GNSS z wielordzeniowymi procesorami i układami
FPGA. Nasze systemy spotkały się z ogromnym zainteresowaniem
nie tylko producentów dronów, ale również organizacji lotniczych
tworzących przepisy prawa w Niemczech.
Stanowisko ZUT odwiedziło wiele znanych osobistości z kraju
i z zagranicy, m.in. gen. bryg. pilot Tomasz Drewniak – szef sił powietrznych RP, Cezary Orzech – ekspert lotniczy, autor wielu publikacji i filmów dokumentalnych, piloci z bazy w Mińsku Mazowieckim, dyrektor GlobalFoundries z Nowego Jorku, właściciele znanych
firm z branży lotniczej oraz przedstawiciele świata nauki.
Technologie opracowane i zaprezentowane przez przedstawicieli Wydziału Elektrycznego podczas międzynarodowych targów
w Niemczech zwróciły uwagę Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji,

Ambasady RP w Berlinie. Na jej zaproszenie dr inż. Rafał Osypiuk
wziął udział w Polsko-Niemieckim Kongresie Gospodarczym. Odbył się on 16 czerwca br. w Berlinie; był połączony z obchodami
25. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną
Niemiec. Wicepremier Mateusz Morawiecki oraz wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel otworzyli debatę, zwracając uwagę na potrzebę
coraz szerszej współpracy ekonomicznej obu krajów.
Doktor Rafał Osypiuk uczestniczył także w spotkaniu z wicepremierem i ministrem rozwoju Mateuszem Morawieckim, które odbyło się w małym gronie przedstawicieli polskich przedsiębiorstw
i instytucji badawczych (PKO BP, Orlen, PESA, Solaris, CCC, Agat,
Calbud oraz Digital Technology Poland). Przedmiotem rozmów były
dotychczasowe sukcesy odniesione na rynku niemieckim, nowe technologie i sposoby ich wdrożenia, a także prawne i kulturowe różnice między naszymi państwami, hamujące rozwój handlu transgranicznego. Nasza obecność na kongresie oraz bezpośredni kontakt
z Ambasadą RP w Berlinie otworzyły nowe możliwości współpracy i promocji naszej uczelni w państwie, które jest najważniejszym
partnerem gospodarczym naszego kraju.
Tekst: Justyna Jończyk, Rafał Osypiuk
Zdjęcia: Daniel Figurowski, Mariusz Stachera

Wyjazd szkoleniowy do Pilzna

P

o raz drugi skorzystałyśmy z możliwości wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus+. I po raz drugi wybrałyśmy Republikę Czeską (nasz pierwszy wyjazd związany był
z udziałem w tygodniu szkoleniowym w Hradec Kralove). Od
16 do 20 maja 2016 roku uczestniczyłyśmy w warsztatach i spotkaniach w Bibliotece Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilźnie (Zapadoceska Univerzita w Pilzni – University of West Bohemia). Razem
z nami w szkoleniu wzięły udział dwie koleżanki z Wydziału Prawa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pilzno jest czwartym co do wielkości miastem w Czechach; leży
w części zachodniej Republiki, jest stolicą kraju pilzneńskiego; położone w kotlinie, w dorzeczu czterech rzek: Uhlavy, Uslavy, Radbuzy
i Mze (które łączą się w jedną rzekę Berounkę), ufundowane przez
Wacława II w 1295 roku. Zajmuje obszar 125 km2, liczba mieszkańców wynosi 165 tys. To ważne dla regionu centrum przemysłowe,
kulturalne, ekonomiczne. To tu znajduje się największa w Europie,
a druga na świecie synagoga (Velká Synagoga), gotycka katedra św.
Bartłomieja, kamieniczki z pięknymi sgraffito datowanymi na XIX
wiek, autorstwa znanego malarza czeskiego Mikoláša Aleša. W pierwszej połowie tego stulecia powstał też słynny browar. W XIX stuleciu
miasto stało się prężnym ośrodkiem przemysłu żelaznego, w tym
okresie swoją hutę żelaza założył Emil Škoda, późniejszy twórca
znanej czeskiej marki samochodowej. Obecnie w Pilźnie Škoda Investment produkuje trolejbusy, wagony, lokomotywy; jest też, wraz
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z Uniwersytetem w Pilźnie, fundatorem Techmania Science Center
– centrum naukowego i edukacyjnego, którego działalność jest skierowana głównie do dzieci i młodzieży.
Uniwersytet w Pilźnie powstał w 1991 r. w wyniku połączenia Instytutu Technologii oraz Szkoły Pedagogicznej. Obecnie uczelnię tworzy
dziewięć wydziałów i dwa instytuty, na których studiuje prawie 12
tys. studentów na Wydziałach: Nauk Stosowanych, Mechanicznym,
Elektrycznym, Filozofii i Sztuk, Pedagogicznym, Prawa, Zdrowia,
Wzornictwa i Sztuki Ladislava Sutnara, Ekonomicznym oraz w: Studium Języków Obcych oraz Centrum Badań Nowych Technologii.
Większość wydziałów oraz Biblioteka Główna (Knihovna Bory –
Biblioteka Bory) zlokalizowana jest na terenie kampusu Bory (jest to
dzielnica na obrzeżach Pilzna), który nadal się rozbudowuje. Biblioteka Bory (która powstała w początkach lat 50. XX w. jako Biblioteka
Wyższej Szkoły Mechaniki i Elektrotechniki i mieściła się w centrum
miasta) od 2001 r. zlokalizowana jest w odrębnym dużym budynku,
który został rozbudowany w 2014 r. Zajmuje powierzchnię 2800 m2.
W centrum miasta, w pięknych zabytkowych obiektach, mieszczą się
wydziałowe biblioteki: Pedagogiczna, Prawa, Filozofii oraz Zdrowia,
natomiast w miejscowości Cheb, oddalonej od Pilzna o ok. 100 km
w kierunku płn.-zach., mieści się Biblioteka Wydziału Ekonomicznego (wydział ma dwie siedziby – w Pilźnie i Chebie). Biblioteka uniwersytecka świadczy usługi pracownikom i studentom Uniwersytetu Zachodnioczeskiego. Oprócz tradycyjnych usług (wypożyczenia
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zbiorów na miejscu i na zewnątrz) oferuje użytkownikom dostęp do
wielu elektronicznych źródeł informacji, pełnotekstowych, abstraktowych i referencyjnych baz danych książek i czasopism; czytelnicy
mają również możliwość wypożyczenia i wypróbowania czytników
e-book: eReading.cz First Edition oraz Amazon Kindle 3G WiFi (usługa za kaucją). Zasoby Biblioteki według danych z 2015 r. obejmują 526
392 książki, liczba prenumerowanych czasopism (czeskich i zagranicznych) wynosi 298. Biblioteka gromadzi prace dyplomowe oraz
doktorskie, zajmuje się również gromadzeniem i opracowywaniem
publikacji pracowników w postaci odbitek kserograficznych. Dostęp
do licencjonowanych pełnotekstowych baz danych jest możliwy dzięki znacznemu dofinansowaniu przez czeskie Ministerstwo Edukacji,
Młodzieży i Sportu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
i dzięki funduszom europejskim pozyskiwanym dzięki projektom
nadzorowanym w ramach programu operacyjnego badań i rozwoju
innowacji (OP Výzkum a vývoj pro inovace období); ponadto środki
na część baz uzyskiwane są dzięki współpracy Czech z niemiecką Saksonią w ramach projektu „Czesko-saksońska sieć bibliotek – informacja bez granic” („Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic”).
Biblioteką kieruje powoływany przez rektora uczelni dyrektor (podlegający kwestorowi). Obecna dyrektor Miloslava Faitova została wybrana na to stanowisko w tym roku; zarządza placówką zatrudniającą
62 pracowników. Dyrektorowi podlegają biblioteki wydziałowe, biblioteka główna (Bory) oraz dział usług reprograficznych i wydawnictw. We wszystkich bibliotekach użytkownicy mają wolny dostęp
do zbiorów. Placówki czynne są od poniedziałku do czwartku w godz.
8.00–20.00, w piątki 8.00–15.00; w soboty są nieczynne. Użytkownicy
mają możliwość skorzystania z pomieszczeń do nauki grupowej lub
indywidualnej, a w okresie sesji mogą wynająć takie pomieszczenie
w Bibliotece Głównej nawet na noc, poza godzinami pracy bibliotekarzy, całkowicie bezpłatnie. Świetnym rozwiązaniem problemu
zwrotów książek na czas zamknięcia biblioteki jest sześć biblioboxów, ustawionych w newralgicznych punktach miasta (codziennie
o godzinie 7 rano książki są odbierane przez transport biblioteczny).
Biblioteka Bory jest dla użytkownika niezwykle przyjazna. Na
dwóch piętrach znajdują się pomieszczenia do pracy grupowej (pięć
sal) z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym i komputerowym;
w sumie są 53 miejsca; studenci pracują w zespołach. Dziewięć indywidualnych boksów jest przeznaczonych dla tych, którzy wolą uczyć
się indywidualnie. Wyposażenie biblioteczne wzbogacono o nowe
technologie, takie jak samoobsługowy SelfCheck–system, który pozwala na samodzielne wypożyczenie książek. Stanowiska komputerowe rozmieszczone w całej przestrzeni bibliotecznej umożliwiają
przeszukiwanie zasobów biblioteki; ponadto biblioteka oferuje dostęp do wi-fi oraz stanowiska komputerowe z internetem; na piętrze
zgromadzone są zbiory książkowe; okresy na jakie można książki

wypożyczać, oznaczone zostały kolorowymi paskami naklejonymi
na grzbiety – ten system stosowany jest przez wszystkie biblioteki
uniwersytetu. Na parterze zarezerwowano przestrzeń relaksacyjną
dla studentów z fotelami, kanapami i pufami w przyjemnych pastelowych kolorach; małą kawiarnią; nie zapomniano o pledach i poduszkach. Część nowego budynku to również centrum informacji,
gdzie studenci otrzymują potrzebne informacje i pomoc; tu można
również odebrać klucze do zarezerwowanych pomieszczeń do nauki.
Aby korzystać z usług Biblioteki student musi posiadać legitymację
studencką, czyli kartę JIS (Jednotný Identifikační Systém). Umożliwia
ona korzystanie ze wszystkich bibliotek uniwersyteckich, systemu
SelfCheck, z sal i pomieszczeń laboratoryjnych, a także kopiowanie
samoobsługowe i drukowanie (po uprzednim założeniu i doładowaniu konta kredytowego, ponieważ każdy student Uniwersytetu
takie konto posiada; minimalna kwota kredytu wynosi 50 CZK),
uprawnia do zniżek w kawiarni i stołówkach; pozwala korzystać nie
tylko z usług oferowanych przez Uniwersytet i Bibliotekę, ale również ułatwia korzystanie z transportu miejskiego. W znajdującym
się na parterze dziale wydawnictw użytkownik może się zaopatrzyć
w publikacje i skrypty uczelniane.
Nasz wyjazd szkoleniowy podniósł nasze kwalifikacje zawodowe,
pomógł zapoznać się z pracą i funkcjonowaniem biblioteki uniwersyteckiej w Pilznie oraz wymienić doświadczenia między naszymi bibliotekami. Ponadto zapoznałyśmy się z procesami cyfryzacji
książek, katalogowaniem zasobów tradycyjnych i elektronicznych.
Pracownicy byli bardzo serdeczni, chętnie dzielili się z nami swoim
zawodowym doświadczeniem.
Uważamy, że tego typu wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są
bardzo cennym doświadczeniem dla pracowników bibliotek.
Ewa Wyrzykowska, Barbara Pius
Biblioteka Wydziału Informatyki ZUT

Wyjazd do Hochschule Neubrandenburg

K

orzystając z programu Erasmus+, w czerwcu 2016 roku na
University of Applied Sciences (Hochschule Neubrandenburg)
prowadziłem wykłady dotyczące produkcji roślinnej, ze szczególnym uwzględnieniem roślin energetycznych oraz biomasy.
Neubrandenburg to małe 67-tysięczne miasto, leżące ok. 100 km
od Szczecina w kraju związkowym Meklemburgia–Pomorze Przednie (Niemcy), które trochę przypomina Stargard ze względu na Stare
Miasto, otoczone fosami i murami obronnymi z czterema bramami.
Neubrandenburg nazywany jest w przewodnikach turystycznych
Miastem Czterech Bram” (Vier Tore Stadt). Stare Miasto jest opasane obwodnicą, z której przebiegają drogi do nowoczesnych osiedli
mieszkaniowych i innych miast. Miasto leży na dużym rynnowym
jeziorem Tollense (pow. 18 km2), które jest centrum rekreacji. Dwa
tysiące studentów ma do wyboru różne kierunki na czterech Wydziałach: Rolnictwa i Nauk o Żywności (Fachbereich Agrarwirtschaft

und Lebensmittelwissenschaften), Nauk o Krajobrazie i Geomatyki (Fachbereich Landschaftswissenschaften und Geomatik), Pracy Socjalnej, Pedagogiki i Wychowania (Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung), Zdrowia, Pielęgnaccji i Zarządzania
(Fachbereich Gesundheit, Pflege, Management) oraz dla studentów
studiów zaocznych na Wydziale Ekonomii Stosowanej (Angewandte
Betriebswirtschaftslehre).
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa utworzony w 1991
roku prawie od momentu powstania współpracuje z Wydziałem Rolnictwa i Nauk o Żywności naszej uczelni. Oprócz współpracy w ramach programu Erasmus organizowano wspólne konferencje naukowe; ostatnią w 2013 r. poświęcono jednorocznym i wieloletnim
roślinom energetycznym. Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin, Łąkarstwa, Gleboznawstwa i Toksykologii prowadziły badania i wspólne projekty naukowe, np. w latach 1997–2002 nt. „Möglichkeiten der
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Integration von Landnutzung, Umweltschutz und Küstenschutz in
Überschwemmungsbereichen der Ostseeküste“. Uczelnia niemiecka
organizowała dla studentów ze Szczecina tzw. kursy letnie, poświęcone różnym tematom dotyczącym rolnictwa i ochrony środowiska
(np. rolnictwa ekologicznego, nowoczesnego przetwórstwa rolnego, energii odnawialnej, a także doskonaleniu języka niemieckiego.

Studenci niemieccy mogą studiować w Szczecinie w ramach programu wymiany Erasmus+, o czym informowałem ich na wykładach, rozdając informatory o wybranych przedmiotach. Podobnie,
polscy studenci część studiów lub zagraniczne praktyki zawodowe
mogą odbywać w Neubrandenburgu.
dr hab. inż. Marek Bury
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Pobyt szkoleniowy w Czechach

W

ramach programu ERASMUS+ od 13 do 17 czerwca 2016 r.
przebywałam na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Regionalnego Instytutu Technologicznego Zachodnioczeskiego
Uniwersytetu w Pilznie (Zapadoceska Univerzita v Plzni).
Osobą odpowiedzialną za mój pobyt był dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. Milan Edl, który zapoznał mnie nie tyko
z infrastrukturą i strukturą organizacyjną, ale – co było dla mnie
szczególnie cenne – z zasadami funkcjonowania wydziału oraz uczelni. Codziennie spotykałam się pracownikami administracji Wydziału Inżynierii Mechanicznej, którzy pomogli mi zapoznać się działalnością sześciu katedr wchodzących w jego skład.
Ciekawym punktem szkolenia była możliwość obejrzenia zaplecza
laboratoryjnego i warsztatowego wydziału. Po ukończeniu studiów
kierunkowych można podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i firmach badawczych w pobliskim „zagłębiu przemysłowym”
Czech na obrzeżach Pilzna. Realizowany na wszystkich kierunkach
technicznych program dydaktyczny jest „paszportem” do uzyskania przez absolwentów interesującej i dobrze płatnej pracy; uczelnia w pełni pokrywa zapotrzebowanie na specjalistów okolicznych
przedsiębiorstw produkcyjnych.
Mimo iż Pilzno jest ośrodkiem przemysłowym, liczne pięknie odrestaurowane kamieniczki oraz pełne uroku małe uliczki sprawiają, że jest to bardzo atrakcyjne miasto. W wolnym czasie udało mi
się zwiedzić zjawiskowe zakątki Pilzna, część miasta podziemnego
z przełomu XIII i XIV wieku, muzeum piwowarstwa pilzeńskiego,
browar Pilsen Urquell oraz katedrę św. Bartłomieja, z której tarasu widokowego, pokonując 293 stopnie w wieży kościelnej, można

42

I

Forum Uczelniane nr 3/4 (31/32) lipiec/październik 2016

podziwiać panoramę miasta. Interesujący był też wyjazd do miejscowości uzdrowiskowej Mariańskie Łaźnie, oddalonej od Pilzna jedynie o godzinę jazdy pociągiem, której główną atrakcją jest słynna
„Kolonada”, czyli pijalnia wód zdrojowych.
Pobyt na Zachodnioczeskim Uniwersytecie w Pilznie, w ramach
programu ERASMUS+, uważam za wyjątkowo udany. Polecam korzystanie z tego programu szkoleniowego, bowiem daje on nie tylko
możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, ale również poznania ciekawych ludzi i miejsc.
mgr inż. Iwona Scheibe
Wydział Informatyki ZUT

POZA UCZELNIĄ

Siedemdziesiąt lat
Oddziału Szczecińskiego SEP
13 maja br. w Sali Księcia Bogusława na Zamku Książąt Pomorskich odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 70-lecia Oddziału
Szczecińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Początki Oddziału sięgają 24 kwietnia 1946 roku, kiedy to z inicjatywy Jana Słomińskiego ówczesnego kierownika Okręgowego Zakładu Rozdzielczego, odbyło się zebranie organizacyjne, na którym
wybrano zarząd tymczasowy. Od tego czasu kolejne pokolenia szczecinian dopisują karty historii jednej z najstarszych i najliczniejszych

organizacji naukowo-technicznych w Polsce. Stowarzyszenie, którego
historia powstania sięga roku 1919, obecnie liczy ponad 25 tys. członków skupionych w 50 oddziałach. Oddział Szczeciński jest jednym
z największych i najprężniej działających oddziałów stowarzyszenia.
Podczas uroczystości w której uczestniczyło ok. 200 osób, Wydział
Elektryczny ZUT w Szczecinie, decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, otrzymał Medal im. profesora Mieczysława Pożaryskiego. Wyróżnienie zostało przekazane dziekanowi

Stefanowi Domkowi, z serdecznymi gratulacjami z okazji jubileuszu
70-lecia Wydziału wraz z podziękowaniami za długoletnią owocną współpracę. Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie odznaczono medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego, w imieniu
wydziału medal odebrał dziekan Antoni Wiliński.
Na zakończenie pierwszej części obchodów, krótki wykład
popularno-naukowy na temat wykorzystania napędu elektrycznego w transporcie wygłosił członek Oddziału Szczecińskiego SEP,
prodziekan ds. organizacji i rozwoju Wydziału Elektrycznego ZUT –
dr hab. inż. Marcin Hołub.

Profesor Mieczysław Pożaryski był wybitnym polskim elektrykiem, znakomitym popularyzatorem wiedzy w dziedzinie elektryki, wychowawcą licznej kadry elektryków polskich, pierwszym prezesem i członkiem honorowym SEP.
Profesor Janusz Groszkowski to założyciel pierwszego w kraju
Instytutu Radiotechnicznego (późniejszego Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego), nauczyciel i wychowawcy wielu
pokoleń elektryków wybitny polski naukowiec i wieloletni prezes
Polskiej Akademii Nauk.

Zdjęcia Kuba Hajduk

Umiędzynarodowienie uczelni
w Holandii
Pobyt szkoleniowy Erasmus+ w NHTV Breda, Holandia
Umiędzynarodowienie uczelni stanowić ma jedno z głównych założeń nowej strategii MNiSW. Jeśli pojęcie to rozważane jest w kontekście liczby obcokrajowców studiujących w Polsce, okazuje się szybko, że daleko nam do lidera – w 2015 Polska zajmowała pod tym
względem przedostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.
Aby zmienić ten stan rzeczy, należy konsekwentnie wdrażać strategię

internacjonalizacji – zarówno na poziomie centralnym, jak i w poszczególnych instytucjach szkolnictwa wyższego. Opracowując strategię, warto jest korzystać z doświadczeń innych krajów zwłaszcza,
jeśli mogą pochwalić się sukcesami w tym zakresie.
Chęć poznania międzynarodowej uczelni, jaką jest NHTV Breda
w Holandii, stała się punktem wyjścia do przygotowania wyjazdu
szkoleniowego w ramach programu Erasmus+, którego celem była
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analiza instytucjonalnej strategii umiędzynarodowienia, zapoznanie
z codziennym funkcjonowaniem Biura Strategii, Edukacji i Badań
(Strategy, Education and Research Office), a także spotkanie z doradcą polityki międzynarodowej (International Policy Advisor). Pobyt
szkoleniowy w NHTV Breda odbył się w dniach 6–9 czerwca 2016.

NHTV Breda – uczelnia umiędzynarodowiona
Uczelnia zlokalizowana jest w mieście Breda na południu Holandii, ok. 100 km od Amsterdamu. Miasto liczące ok. 180 tys. mieszkańców podczas II wojny światowej wyzwalała 1 Brygada Pancerna
Generała Maczka, co wdzięczni Holendrzy upamiętnili tematycznym muzeum oraz nazwą jednej z ulic.
NHTV Breda powstała w 1966 r. uznawana jest aktualnie za wiodącą na świecie uczelnię pod względem kształcenia w obszarach
turystyki i rekreacji. Oferowane programy kształcenia I i II stopnia
skupiają się na: 1) turystyce i rekreacji (Tourism, Leisure, Hotel, Entertainment), 2) logistyce (Logistics), 3) zrównoważonej zabudowie
terenów (Built Environment, Real Estate, Facilities), 4) technologii
i projektowaniu mediów i gier (Media & Game Technology and Design). Uczelnia nazywa się międzynarodową, co potwierdza struktura populacji studentów i pracowników: wśród ok. 7700 studentów
13% stanowią obcokrajowcy reprezentujący ponad 50 narodowości
(cel strategiczny to zwiększenie tego odsetka do 15% przed końcem
2016 r.), wśród 700 pracowników uczelni 10% pochodzi z zagranicy.
Uczelnia stawia na umiędzynarodowione programy kształcenia: perspektywa międzynarodowa jest wartością dodaną treści programowych, większość programów kształcenia wykładana jest po angielsku
(uczęszcza na nie ok. 50% studentów), a ponad połowa studentów
realizuje praktyki zawodowe zagranicą. Koncepcja zajęciowej klasy
międzynarodowej (international classroom) wdrażana jest aktywnie
w ramach wszystkich podmiotów prowadzonych w języku angielskim; od prowadzących wymaga się nabycia kompetencji interkulturowych niezbędnych do wysokiej jakości kształcenia kształcenia
w międzynarodowym środowisku.

Misja i strategia uczelni
Misją Uczelni jest zapewnienie studentom międzynarodowych
studiów i środowiska pracy oraz wykształcenie ich na dociekliwych,

NHTV Breda – centralny kampus
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odpowiedzialnych i przedsiębiorczych profesjonalistów posiadających
kwalifikacje niezbędne na zglobalizowanym rynku pracy. Uczelnia
prowadzi zorientowane praktycznie badania powiązane z bieżącymi,
pełnymi wyzwań, zagadnieniami w obszarach turystyki i rekreacji,
logistyki, zrównoważonej zabudowy terenów oraz technologii i projektowania mediów i gier. Uczelnia chce inspirować studentów i pracowników do optymalnego rozwoju i wykorzystania ich talentów do
wypracowania innowacyjnych odpowiedzi na potrzeby gospodarki.
Strategia uczelniana opracowywana jest na okresy czteroletnie.
W latach 2013–2017 jednym z jej założeń jest większe zbliżenie kształcenia i badań do wymogów lokalnego i międzynarodowego otoczenia
przemysłowego. Sformułowana w 40 punktach strategia odnosi się
m.in. do nowych treści programowych, kierunków prowadzonych
badań, tworzenia partnerstw strategicznych i sieci współpracy, polityki zapewniania jakości badań i kształcenia, wskaźników umiędzynarodowienia, akredytacji, komunikacji i kultury instytucjonalnej
oraz kontaktów z otoczeniem zewnętrznym.

Strategia, edukacja, badania…
Biuro Strategii, Edukacji i Badań (Strategy, Education and Research
Office-SER) jest centralną jednostką wspierającą władze NHTV Breda
w kształtowaniu i we wdrażaniu instytucjonalnej strategii rozwoju.
Biuro odgrywa kluczową rolę w negocjowaniu celów strategicznych
ze wszystkimi zainteresowanymi, a następnie w formułowaniu założeń strategicznych na kolejne okresy oraz monitorowaniu stanu
wdrażania strategii powiązanego z okresowa oceną instytucjonalną
prowadzoną przez holenderskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki; uczestniczy również w akredytacji oraz ocenach jakościowych.
Dodatkowo konsultuje i wspiera realizację projektów edukacyjnych
i badawczych, w które angażują się pracownicy uczelni.
Jednym z warunków efektywnego wdrożenia założeń strategicznych jest staranny dobór partnerów. SER nadzoruje zatem dobór instytucji partnerskich pod względem ich potencjału, np. współpracy
w partnerstwach strategicznych lub projektach mobilnościowych
oraz prowadzi cykliczną ocenę istniejącej współpracy. Przykładem
tej działalności może być zdefiniowanie tzw. hot spots (aktualnie
Chiny i Brazylia), czyli obszarów strategicznie ważnych dla uczelni, skupiających jej partnerów – uczelni i przedsiębiorstw, których
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Śladami Generała Maczka…

dobór umożliwia płynne przejście od prowadzonych na uczelni badań do wdrożeń, współpracy z przemysłem oraz do wprowadzania
innowacyjnych treści do programów kształcenia.
Doradca polityki międzynarodowej (International Policy Advisor)
ma dwa główne zadania – nawiązuje i podtrzymuje kontakt z instytucjami edukacyjnymi, agencjami rządowymi oraz instytucjami kształtującymi międzynarodową politykę edukacyjną oraz śledzi rozwój
holenderskiej oraz globalnej polityki edukacyjnej w celu właściwego
„przełożenia” zmian na strategię rozwojową uczelni macierzystej.

Metoda klasy międzynarodowej (international classroom)
Klasa międzynarodowa, w której międzynarodowa grupa studentów rozwiązuje wspólnie problemy w interaktywnym „kotle” różnorodności kulturowej, przy odmiennych doświadczeniach i stylach komunikacyjnych, postrzegana jest jako cenne środowisko kształcenia
generujące większą kreatywność oraz często nowatorskie podejście
do podejmowanych zagadnień. Warunkiem niezbędnym zaistnienia klasy międzynarodowej jest wdrożenie programów kształcenia

zorientowanych na zagadnienia międzynarodowe i interkulturowe.
Koncepcja ta wspierana jest centralnie i podlega ocenie holenderskich
ciał akredytacyjnych. Zgodnie z założeniami strategii NHTV Breda
wszystkie programy kształcenia prowadzone w języku angielskim
realizowane będą w klasach międzynarodowych, co zostało zapisane w umowie (tzw. performance agreement) pomiędzy uczelnią oraz
Ministerstwem Edukacji.
Mój pobyt w NHTV Breda przebiegał w bardzo przyjaznej atmosferze. Wicher Meijer, dyrektor Biura Strategii, Edukacji i Badań, odpowiedział cierpliwie na wszystkie pytania, natomiast Miguel Bravo
Madrid oraz Marlie van Dun, doradcy polityki międzynarodowej,
znosili cierpliwie podglądający ich „cień” strzelający pytaniami jak
karabin maszynowy podczas sesji podsumowującej każdy dzień.
Wartością dodaną był udział w jednym ze spotkań przybliżającym
kulturę Chin (hot spot!) oraz wędrówka śladami generała Maczka.
NTHV Breda, danke vel!
Agata Bruska
Dział Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą

Program Erasmus+ szansą na pogłębienie
współpracy Wydziału Techniki Morskiej
i Transportu z College of Occupational
Safety and Health w Zagrzebiu

W

dniach od 7 do 11 maja 2016 roku nauczyciele akademiccy z Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT, dr
inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz, specjalista w zakresie
organizacji, bezpieczeństwa i ekonomiki transportu, oraz
dr hab. inż. Zbigniew Sekulski, specjalista w zakresie projektowania i optymalizacji środków i systemów transportowych, pełniący
także funkcję pełnomocnika dziekana ds. dydaktycznej współpracy z zagranicą i wydziałowego koordynatora programu Erasmus+,
odwiedziło partnerską uczelnię College of Occupational Safety and
Health w Zagrzebiu. Wyjazd został sfinansowany częściowo ze środków programu Erasmus+ przeznaczonych na wyjazdy dydaktyczne
nauczycieli akademickich.
Tematyka wykładów wygłoszonych przez Ludmiłę Filinę-Dawidowicz obejmowała rozwój transportu intermodalnego oraz problemy bezpieczeństwa w obsłudze ładunków skonteneryzowanych
na przykładzie wybranych portów europejskich. Zbigniew Sekulski

wygłosił wykłady nt. zastosowania metod optymalizacji i optymalizacji wielokryterialnej w zarządzaniu systemami transportowymi
oraz wspomaganiu decyzji w zarządzaniu bezpieczeństwem systemów transportowych.
Bardzo ważną częścią wizyty było spotkanie z dziekanem College’u dr. inż. Nenadem Kacian. Podczas rozmowy omówiono możliwości dalszej współpracy pomiędzy uczelniami, m.in. propozycję
współpracy nad projektami badawczymi i edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia na odległość, e-learningu, ponieważ College ma w tym zakresie długoletnie doświadczenie. Z zainteresowaniem spotkała się perspektywa wymiany studentów i kadry
dydaktycznej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zakończenie wizyty przedstawiciele obu uczelni potwierdzili swoje duże
zainteresowanie dalszą współpracą.
College of Occupational Safety and Health mieści się w sercu stolicy
Chorwacji, w Zagrzebiu; kształci inżynierów i specjalistów z zakresu
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Z wizytą w gabinecie dr. inż. Nenadema Kaciana, dziekana College of Occupational Safety and Health

bezpieczeństwa pracy. Uczelnia powstała w 1997 r. Założona została przez osoby prawne jako pierwsza prywatna niezależna instytucja szkolnictwa wyższego w Chorwacji po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Techniki, poprzedzonej wcześniejszą pozytywną
opinią Krajowej Rady Szkolnictwa Wyższego. College jest następcą
College of Occupational Safety and Health at Work, powołanego do
życia na podstawie decyzji Rady Wykonawczej chorwackiego parlamentu w 1962 r. Dzisiaj College uważany jest za jedną z najstarszych uczelni o takim profilu kształcenia w Europie. College jako
pierwsza uczelnia tego typu przeszedł wszystkie przewidziane prawem etapy prowadzące do spełnienia obowiązujących standardów
jakości. Dzisiaj prowadzi kształcenie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony osób
i mienia. Uczelnia jest bardzo aktywnie wspierana przez liczne instytucje i stowarzyszenia zawodowe w zakresie profilu kształcenia.
Współpraca College of Occupational Safety and Health i Wydziału
Techniki Morskiej i Transportu ZUT rozpoczęła się w marcu 2014 r.
w Finlandii podczas spotkania „Baltic Breeze” Erasmus Week zorganizowanego przez University of Applied Sciences w Kotce; wtedy
nawiązano profesjonalne i koleżeńskie kontakty z College. Wiosną
2015 r. podpisano dwustronną umowę o współpracy w ramach programu Erasmus+. W efekcie już na początku lipca 2015 r. student

kierunku transport WTMiT Michał Taraska wziął udział w zorganizowanym przez College kursie „Protection against terrorism”. Był
to tygodniowy kurs przeprowadzony w języku angielskim dla studentów uczelni partnerskich.
Współpraca stopniowo nabierała tempa. Od 18 do 22 kwietnia
2016 r. Wydział odwiedziło troje wykładowców College; ich przyjazd
sfinansowano częściowo ze środków programu Erasmus+. Gośmi
byli: Irina Kacian Ivetić, zastępca dziekana ds. jakości i projektów
UE, Antun Matija Filipović, prodziekan ds. kształcenia oraz Davorin Kacian, prodziekan ds. e-learningu. Swoją wizytę goście rozpoczęli od spotkania z dziekanem Wydziału Maciejem Taczałą, który
potwierdził zainteresowanie dalszą współpracą z College w zakresie
mobilności nauczycieli i studentów. Wyraził także szczególne zainteresowanie rozwojem współpracy naukowej.
Podczas pobytu na Wydziale Antun Matija Filipović wygłosił wykłady z zakresu IT „Safety Management with Focus on Transport”.
Davorin Kacian wygłosił zaś wykłady nt. Implementation and management of an information security management system (ISMS)
based on ISO 27001:2013 on transport companies”. W wykładach
uczestniczyli zainteresowani nauczyciele akademiccy i pracownicy
obsługi technicznej, a przede wszystkim studenci kierunków transport i inżynieria bezpieczeństwa.
Pani Irina Kacian Ivetić wzięła udział w szkoleniu z zakresu jakości
kształcenia. Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia. Podczas szkolenia omówiono
wprowadzony na Uczelni system zapewniania jakości kształcenia.
Zwrócono uwagę i szczegółowo omówiono wydziałowy system zapewnienia jakości: obszary badania jakości, sposoby tworzenia procedur, ich oceny itp.
Goście obejrzeli laboratoria oraz sale dydaktyczne Wydziału. W godzinach wolnych zorganizowano zwiedzanie miasta oraz pożegnalną kolację.
Wktótce po opisanym wyżej spotkaniu w Szczecinie złożyliśmy
wizytę w Zagrzebiu. Spodziewamy się, że niedługo pojawi się następna okazja do współpracy. Zgodnie z wzajemnymi uzgodnieniami
będzie to wymiana studentów realizujących na uczelni partnerskiej
prace projektowe i badawcze w ramach przygotowywanych prac dyplomowych.

Wyjazd szkoleniowy
do Portugalii

W

ydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT od wielu lat
prowadzi współpracę z Universidade Tecnica De Lisboa,
Instituto Superior Tecnico w Lizbonie w Portugalii. Kolejnym elementem tej współpracy był mój wyjazd szkoleniowy na przełomie czerwca i lipca tego roku do Instituto Superior Tecnico, współfinansowany ze środków programu Erasmus+.
W ciągu pięciodniowego szkolenia miałam możliwość wzbogacić
swoją wiedzę o zasady i warunki przeprowadzenia międzynarodowej wymiany studentów oraz zapoznać się ze sposobem oceny jakości kształcenia na uczelni partnerskiej. Uczestnictwo w szkoleniu
pozwoliło mi zdobyć cenne doświadczenie i podnieść kompetencje
w zakresie oceny jakości mobilności studentów, kształcących się częściowo na uczelniach zagranicznych. Atrakcją dodatkową wyjazdu
było zwiedzanie Lizbony.
Ludmiła Filina-Dawidowicz
Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT
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„Złota Longa” dla chóru
29 maja 2016 roku w Poznaniu w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela odbył się II Ogólnopolski Konkurs Chóralnej
Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego
Gorczyckiego, na którym Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie, pod dyrekcją Iwony Wiśniewskiej-Salamon, otrzymał
„Złotą Longę”. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Musica Nostra.
Iwona Wiśniewska-Salamon wraz z chórem aktywnie uczestniczy w wielu wydarzeniach muzycznych w kraju i za granicą.
Jest także zapraszana do pracy w jury, np.
podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego 50+, który odbył się 22 maja 2016 r.
w Wejherowie. Warto przypomnieć, że
w 2011 r. Iwona Wiśniewska-Salamon uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki
muzycznej w Akademii Muzycznej im. I.J.
Paderewskiego w Poznaniu, a także została odznaczona brązowym medalem „Gloria Artis” za zasługi dla kultury polskiej.

Wystawa psów rasowych
w Szczecinie

N

a stadionie Klubu Sportowego „Arkonia” 25 czerwca 2016 r.
odbyła się XXVIII, a kolejnego dnia – XXIX Zachodniopomorska Wystawa Psów Rasowych; na obie wystawy zostaliśmy zaproszeni przez Dorotę Witkowską, przewodniczącą
Zarządu Szczecińskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce.
W ciągu dwóch dni zaprezentowano ponad 1500 psów prawie 160
ras z 12 krajów Europy. Spotkać można było psy popularnych ras, takich jak labrador czy golden retriver, yorkshire terrier, chihuahua lub
stale zyskujące na popularności jack russel terriery. Nie zabrakło też
przedstawicieli rzadkich w Polsce ras: bouvier des ardennes, mudi,
schapendoes, sarlooswolfhond, braque d’auvergne, a także ras psów
całkiem odmiennych od innych, takich jak nagie psy meksykańskie
czy nieszczekające basenji. Można było obejrzeć psy wszystkich pięciu
polskich ras, czyli polskiego owczarka nizinnego, polskiego owczarka podhalańskiego, ogara polskiego, gończego polskiego i charta
polskiego. Na wystawie było wiele stoisk z karmą i akcesoriami dla
psów. Wystawa to też dobre miejsce dla tych, którzy marzą o psie
i chcą przed zakupem dowiedzieć się czegoś o charakterze czworonoga, a także okazja do wymiany doświadczeń na temat hodowli.
Wśród licznych wystawców przedstawiających swoje oferty nie
mogło zabraknąć przedstawicieli Wydziału Biotechnologii i Hodowli
Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie: prof. dr hab. n. biol. Katarzyny M. Kavetskiej, dr hab.
inż. Wioletty Biel oraz studentów naszego wydziału, promujących
nowy kierunek kynologia. Magister inż. Ewelina Łysoń (doktorantka
WBiHZ) przedstawiała zainteresowanym ofertę kierunku kynologia.

W trakcie dwudniowej imprezy odbyło się
wiele miłych spotkań
z byłymi absolwentami i pracownikami naszego wydziału, a także wymiana
wiedzy i doświadczeń
z osobami związanymi z hodowlą psów
oraz zwiedzającymi
wystawę.
Program wystawy obejmował ocenę psów na ringach,
pokazy, eliminację i finał konkursu
„Najlepszy młody
prezenter”, a także
konkurencje finałowe polegające na
wyborze najlepszego: psa rasy polskiej, szczenięcia, weterana, psa w Grupie FCI, psa
młodzieżowego oraz najpiękniejszego psa wystawy.
W programie imprezy na ringu głównym odbywały się pokazy
szkolenia psów przeprowadzone przez Małgorzatę Jędrzejczak ze
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szkoły UniwerPSYtet – z zakresu agility, obedience, obrony (sportowej, cywilnej i mundurowej). Obedience to dyscyplina kynologiczna w zakresie sportowego posłuszeństwa, oparta na ścisłej więzi psa
z przewodnikiem, wzajemnym kontakcie i współpracy. Natomiast
agility to połączenie aktywnego wypoczynku, sportowej rywalizacji
oraz fantastycznej zabawy; polega na pokonywaniu przez psa toru
złożonego z różnych przeszkód. W pokazach wzięli udział m.in.:
Wojciech Sadurski – pasjonat sportów obronnych, uczestnik seminariów z zawodnikami ringu francuskiego i mondioring, właściciel
owczarka belgijskiego Bijou oraz Tomasz Wojciechowski – licencjonowany pozorant ZKwP, właściciel hodowli owczarka niemieckiego
użytkowego „Wilczy Mszar”, który współpracuje ze szkołą dla psów
UniwerPSYtet, ze Stowarzyszeniem Psów Użytkowych „Balto” oraz
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jest pozorantem podczas egzaminów w Związku Kynologicznym
w Polsce, Odział w Szczecinie. Coraz więcej psów trafia do ludzi ceniących aktywność sportową, którzy świadomie wybierają rasy predysponowane do pracy. Nic więc dziwnego, że zamiast na codziennym spacerze w parku, można ich razem spotkać na torze agility,
treningu posłuszeństwa, frisbee czy obrony. Właścicieli psów przyciągają emocje wynikające z rywalizacji oraz satysfakcja czerpana
z wyjątkowej więzi z psem.
Mamy nadzieję, że dwudniowe spotkania, zarówno w upalną sobotę, jak i pochmurną niedzielę, zaowocują liczną rzeszą studentów
na kierunku kynologia i innych na naszym Wydziale.
Tekst Ewelina Łysoń
Zdjęcia: Wioletta Biel, Małgorzata Jędrzejczak

SPORT

Sukcesy
w posłuszeństwie
sportowym
We Francji 10–15 maja 2016 roku odbyły się XXII Mistrzostwa
Świata Owczarków Belgijskich – FMBB 2016. Reprezentacje krajów
rywalizowały ze sobą w następujących dyscyplinach sportowych:
agility, canicross, bikejoring, mondioring, obedience, IPO. Polska
reprezentacja odniosła szczególne sukcesy w posłuszeństwie sportowym (obedience) zdobywając 3 medale. Srebrny medal wywalczyła Małgorzata Jędrzejczak z psem Ir’Hyana des Fauves de Malines
(„Cheri”) z wynikiem 265,88.
Podczas zawodów w dyscyplinie posłuszeństwa sportowego oceniane jest wykonywanie przez psa poleceń wydawanych słowem lub
gestem przez przewodnika, liczy się szybkość reakcji na wydaną
komendę, radość z jej wykonania oraz dokładność. Psy wykonują 10 ćwiczeń na komendę przewodnika według ściśle określonego
regulaminu; są to m.in. pokonywanie przeszkody w tę i z powrotem, aportowanie, zatrzymywanie się w pozycjach: stój i waruj. Pies
wykonuje komendy bez dodatkowej zachęty w postaci smakołyków
czy zabawek.
Małgorzata Jędrzejczak jest doktorantką w Zakładzie Zoologii
i Pszczelnictwa i od października br. poprowadzi zajęcia na kierunku kynologia. Będą to głównie zajęcia praktyczne związane ze
szkoleniem psów.

Celne oczy studentów
w strzelectwie
sportowym
W Akademickich Mistrzostwach Polski, zorganizowanych 20
czerwca 2016 roku w Myślenicach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie reprezentowało startowało trzech
zawodników: Marcin Majka (Wydział Techniki Morskiej i Transportu, kierunek inżynieria bezpieczeństwa), Radosław Kręwicki (Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek budownictwo), Jakub
Cieplak (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki).
Marcin Majka zdobył trzy złote medale w konkurencjach:
• karabin dowolny 3×40 strzałów,
• karabin dowolny 60 strzałów w pozycji leżącej,
• karabin pneumatyczny.
Radosław Kręwicki:
• 5 miejsce – karabin dowolny 3×40 strzałów,
• 6 miejsce – karabin pneumatyczny,
• 14 miejsce – karabin dowolny 60 strzałów w pozycji leżącej.
Jakub Cieplak:
• 9 miejsce – karabin dowolny 3×40 strzałów,
• 9 miejsce – karabin dowolny 60 strzałów w pozycji leżącej,
• 9 miejsce – karabin pneumatyczny.
W zawodach brali udział studenci z 30 uczelni z całej Polski. Nasza drużyna uplasowała się na drugim miejscu, wyprzedzając, m.in.
Politechnikę Krakowską, Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie i Politechnikę Wrocławską.
Filip Downarowicz
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Turniej siatkarski
w Hali Sportowej ZUT

Łukasz Przybysz
najlepszy w trójboju
siłowym

Z

awodnicy Sekcji Trójboju Siłowego KU AZS ZUT startowali
w dniach od 13 do 15 maja 16 roku w Akademickich Mistrzostwach Polski w Katowicach.
Rewelacyjnym zawodnikiem tych mistrzostw okazał się Łukasz Przybysz z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
ZUT, który zdobył aż trzy medale: złoty, srebrny i brązowy, a także pobił rekord Polski w martwym ciągu [310 kg] w wadze 93 kg.
Medale brązowe zdobyli w wadze 66 kg Piotr Kruczkowski z Wydziału Informatyki i Mirosław Marosz z Wydziału Elektrycznego
w wadze 74 kg. W klasyfikacji generalnej uczelni technicznych nasza
drużyna zajęła V miejsce. Cieszymy się z sukcesów naszych sportowców. Trenerem naszej reprezentacji jest mgr Grażyna Marchlewska.
Zdjęcia Piotr Kruczkowski

W

Hali Sportowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 14 maja br. odbył się XXIV
Turniej Akademickich Drużyn Mieszanych w Piłce Siatkowej o Puchar JM Rektora ZUT w Szczecinie. Od 24 lat
organizatorem turnieju jest dr inż. Jan Bursa, nauczyciel akademicki
na Wydziale Elektrycznym, wraz z Klubem Uczelnianym AZS oraz
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT w Szczecinie. Pomysłodawcami imprezy byli studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej – Krzysztof Bącalski i Paweł Subocz. Z założenia
miał to być turniej międzynarodowy. Było to na tyle ważne wydarzenie sportowe, że wraz z organizowanym równocześnie Turniejem
Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin (ostatnia
25 edycja miała miejsce w roku 2015) włączono je do oficjalnego kalendarza imprez związanych z jubileuszem 750. rocznicy uzyskania
praw miejskich przez Szczecin. Od tego czasu oba turnieje stały się
największymi i najważniejszymi amatorskimi turniejami siatkarskimi
w Szczecinie. Trudno zliczyć, ile zawodniczek i ilu zawodników wzięło
w nich udział. Z pewnością w okresie 25 lat było ich tysiące, także spoza
Polski i oczywiście spoza Szczecina. Nie znajdzie się uczelni wyższej
w Polsce, której drużyna siatkarska nie brałaby udziału w turniejach.
Z wybitnych postaci siatkówki można wymienić najlepszego obecnie
polskiego trenera Jakuba Głuszaka, którego zespół Chemik Police zdobył mistrzostwo Polski, Superpuchar Polski i Puchar Polski w siatkówce
kobiet. Trener Głuszak, będąc jeszcze studentem, startował wraz z drużyną AZS AWF Gorzów Wlkp. w naszych turniejach p-team, zdobywając dwukrotnie tytuł najlepiej rozgrywającego zawodnika turnieju.
W tegorocznym turnieju wystartowało 10 zespołów mieszanych.
Kolejne miejsca zajęli: 1. p-team, 2. Volleyinżynierski, 3. Blok Ekipa, 4. Narybek, 5. AZS ZUT, 6. DGS Poland, 7. Juniorzy, 8. Brightone, 9. LKS Przecław, 10. AZS AM.
Nagrody turniejowe zdobyli: najlepiej rozgrywająca – Elżbieta Alexiou (p-team), najlepiej rozgrywający – Michał Matera (Narybek), najlepiej atakująca – Kamila Sadowska (p-team), najlepiej atakujący – Michał Gogol (Blok Ekipa), najbardziej wszechstronna – Magdalena Kluza
(p-team), najbardziej wszechstronny – Tomasz Kławsiuć (p-team).
Turniej uroczyście otworzył prorektor ZUT ds. studenckich, a zarazem
rektor elekt na kadencję 2016–2020 Jacek Wróbel, a uroczyście zakończył,
wręczając puchary i nagrody, JM Rektor ZUT Włodzimierz Kiernożycki.
Zdjęcia: Agnieszka Kopacka
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Wspomnienie o prof. dr. hab. inż.
Grzegorzu Spychalskim
(1960–2016)

23 lipca 2016 roku odszedł prof. dr hab.
inż. Grzegorz Spychalski – długoletni pracownik najpierw Akademii Rolniczej, a potem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie, dziekan Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki
Żywnościowej Akademii Rolniczej w latach
2002–2005, pracownik Katedry Ekonomii,
jej niedawny kierownik, znany ekonomista,
nauczyciel akademicki. Wymienione funkcje nie były jedynymi, które pełnił w bogatym, ciekawym i pełnym wyzwań życiu. Do
ostatnich chwil był aktywny i zaangażowany
w różnorodne projekty oraz przedsięwzięcia, a jego nieoczekiwana strata wzbudziła
w nas ból i żal.
Grzegorz Spychalski urodził się 6 maja
1960 r. w Szczecinie i przez wiele lat swej aktywności naukowej i zawodowej był związany
z tym miastem. W latach 1978–1983 studiował na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Szczecinie, gdzie uzyskał
tytuł magistra inżyniera zootechniki. W latach 1983–1984 pełnił funkcję kierownika
Zakładu Rolnego w Stobnie, a po odbyciu
rocznej służby wojskowej, był inspektorem
w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie (w latach 1985–1986). Od 1987 r. rozpoczął pracę
w Akademii Rolniczej – najpierw jako asystent w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji
Produkcji Zwierzęcej (w latach 1987–1993),
a potem jako adiunkt. W 1992 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych na
Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Szczecinie. Jednocześnie w latach

1992–1994 był dyrektorem Izby Rolniczej
w Szczecinie. Od 1993 do 2000 r. pracował
jako adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Rynku Akademii Rolniczej w Szczecinie (na Wydziale Ekonomiki i Organizacji
Gospodarki Żywnościowej). Swoje umiejętności dydaktyczne i naukowe rozwijał podczas staży zagranicznych w latach 1993–1994
w Irlandii Północnej i Szwecji.
Pracując w Akademii Rolniczej, pełnił
również funkcję kierownika Agencji Rynku
Rolnego w Szczecinie (w latach 1996–1998),
a potem dyrektora Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie (w latach 2000–2002).
W 2000 r. uzyskał stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – ekonomiki rolnictwa na
Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 2000–2009 jako nauczyciel
akademicki prowadził zajęcia ze studentami
oraz pełnił funkcję kierownika Katedry Ekonomii na Wydziale Ekonomiki i Organizacji
Gospodarki Żywnościowej (WEiOGŻ) Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Jednocześnie w ciągukilkunastu lat pracy
na tym Wydziale pełnił ważne funkcje organizacyjne. W latach 1994–1996 był pełnomocnikiem dziekana Wydziału EiOGŻ ds.
studiów zaocznych, następnie w latach 1996–
2002 przez dwie kadencje był prodziekanem
ds. kształcenia, a w latach 2002–2005 dziekanem WEiOGŻ; był także członkiem Senatu
Akademii Rolniczej w Szczecinie. W 2006 r.
uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych i nadal aż do ostatnich chwil życia
pracował jako profesor zwyczajny w Katedrze
Ekonomii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Od 2004 r. podjął także pracę w Katedrze
Zarządzania na Politechnice Koszalińskiej
jako profesor nadzwyczajny., a od 2008 r.
jako profesor zwyczajny został dyrektorem
Instytutu Ekonomii i Zarządzania tej uczelni. W latach 2012–2016 był dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki
Koszalińskiej.
Poza obowiązkami akademickimi prof.
dr hab. inż. Grzegorz Spychalski w latach
2006–2007, wykorzystując swoją wiedzę

oraz doświadczenie w zakresie ekonomiki
rolnictwa i narzędzi polityki gospodarczej
w gospodarce żywnościowej, pełnił różne
funkcje w centralnych strukturach Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –
najpierw funkcję doradcy prezesa ARiMR,
a potem zastępcy prezesa i prezesa ARiMR.
Od 1 stycznia 2009 r. do ostatnich dni był
dyrektorem Instytutu Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
Zajmując tak różne i odpowiedzialne stanowiska, przez cały okres swej pracy prof.
dr hab. inż. Grzegorz Spychalski był zaangażowany w pracę dydaktyczną, naukową
i organizacyjną. Realizował zajęcia ze studentami, był opiekunem prac dyplomowych,
przygotowywał i prowadził wiele projektów
badawczych, kierował zespołami naukowymi. Wypromował czterech doktorów, był recenzentem jednej rozprawy habilitacyjnej, 15
rozpraw doktorskich i wielu opracowań. Opublikował wiele artykułów i 3 książki (w sumie
ponad 200 pozycji), zajmował się działalnością ekspercką. Angażował się w organizowanie i funkcjonowanie rad naukowych i redakcyjnych czasopism naukowych, stowarzyszeń
naukowych, w tym Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, którego wiceprezesem był w latach 2005–2007.
Jego zainteresowania naukowo-badawcze
ewoluowały w toku pracy naukowo-dydaktycznej i przemian społeczno-gospodarczych
w Polsce. Początkowo dotyczyły ekonomiki
i organizacji przedsiębiorstwa rolniczego oraz
modeli informacyjnych w wielkotowarowych
fermach produkcji zwierzęcej. Później Profesor prowadził badania nad restrukturyzacją
państwowego rolnictwa i skutkami transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Następnie przedmiotem zainteresowań
naukowych prof. dra hab. inż. Grzegorza Spychalskiego stały się: problematyka zrównoważonego rolnictwa i polityki ekologicznej
w ekosystemowym modelu gospodarki rynkowej, oddziaływanie narzędzi wspólnej polityki rolnej i polityki rozwoju regionalnego
Unii Europejskiej na tereny wiejskie, kapitał
ludzki na obszarach wiejskich. Tak szerokie
zainteresowania badawcze oraz dokonania
naukowe i dydaktyczne, które Profesor łączył
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z pracą na rzecz gospodarki, stworzyły podstawę do osiągnięcia przez niego pozycji wybitnego ekonomisty oraz cenionego nauczyciela akademickiego.
My – jego współpracownicy z Katedry Ekonomii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i pozostali pracownicy Wydziału Ekonomicznego tej
uczelni – zawsze będziemy wspominać takie
cechy jego charakteru, jak: optymizm, radość

życia, energia, dynamizm, aktywność i duże
zaangażowanie w wiele przedsięwzięć, także
koleżeńskość, życzliwość, gotowość do niesienia pomocy, wyrozumiałość. Dla wielu był
on mentorem, przykładem do naśladowania,
służył inspiracją i wsparciem. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci wesoły uśmiech na
twarzy Profesora, wspaniałe wystąpienia, interesujące wykłady. Jego śmierć jest dla nas
zaskoczeniem; nie jesteśmy się w stanie z tym

pogodzić. Profesor pozostawił po sobie wiele
rozpoczętych przedsięwzięć, niezrealizowanych planów, a w naszych sercach pojawiła
się pustka, którą trudno wypełnić. Pozostaną
nam tylko wspomnienia i żal, że już nigdy
go nie spotkamy.
Irena Łącka
kierownik Katedry Ekonomii

Maria Szmuksta-Zawadzka

(1954–2016)

W niedzielę 15 maja 2016 roku odeszła od
nas dr Maria Szmuksta-Zawadzka. Serdeczna koleżanka, droga przyjaciółka, a dla nas
po prostu Maryla, Marylka, Marylcia… Tę
smutną wiadomość przyjęliśmy z wielkim
niedowierzaniem i ogromnym żalem, mimo
że prawie od roku wiedzieliśmy o jej ciężkiej chorobie.
Doktor Maria Szmuksta-Zawadzka pracowała w Instytucie Matematyki PS, (obecnie
Studium Matematyki ZUT) do końca roku
akademickiego 2014/2015. Planowała urlop,
wymarzone i długo oczekiwane wakacje. Nagła nieuleczalna choroba zniweczyła wszystkie jej plany i marzenia. Mimo ogromnego
optymizmu, wiary w skuteczność leczenia
i heroicznej walki o życie opuściła nas na zawsze. Jakże trudno jest pisać i wspominać,
że BYŁA – skoro przepracowaliśmy wspólnie prawie 40 lat.
Marylka była profesjonalistką, rzetelną
i obowiązkową. Wszystko robiła perfekcyjnie
i z wielkim oddaniem. Wprowadzała wśród
współpracowników atmosferę przyjaźni, serdeczności i życzliwości. Pamiętała o ważnych
wydarzeniach dla każdego z nas i zawsze to
okazywała. W trudnych chwilach była gotowa
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do niesienia pomocy. Z oddaniem otoczyła opieką rodzinę naszego zmarłego kolegi.
Młodsze koleżanki i koledzy mogli zawsze
liczyć na jej pomoc. Pamiętała o byłych pracownikach i w imieniu wszystkich pracujących wysyłała życzenia świąteczne. Bliskie
koleżanki wyróżniała w szczególny sposób.
Marylko – prezenciki od Ciebie, przemyślane i podarowane od serca, będą nam zawsze
o Tobie przypominać.
Maria Szmuksta-Zawadzka urodziła się
25 stycznia 1954 r. w Stargardzie Szczecińskim. Już w szkole podstawowej wykazywała
zdolności matematyczne. Z sukcesem brała udział w olimpiadach matematycznych.
Z wyróżnieniem ukończyła LO im. Adama
Mickiewicza w Stargardzie i została przyjęta
bez egzaminu na studia matematyczne na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską nt. „Kwadratowe
formy specjalne”, napisaną pod kierunkiem
doc. dr. hab. W. Stasia obroniła w 1977 r.
z wynikiem bardzo dobrym.
We wrześniu 1977 r. została zatrudniona w Instytucie Matematyki Politechniki Szczecińskiej na stanowisku asystenta
stażysty. Wykazując się wzorową pracą dydaktyczno-wychowawczą i naukową, awansowała na stanowisko asystenta, a potem
starszego asystenta. Praca naukowa w Instytucie Matematyki UAM w Poznaniu pod
kierunkiem profesora A. Aleksiewicza zaowocowała w 1985 r. obroną pracy doktorskiej pt. „O pewnych granicach indukowanych algebr induktywnych”. W listopadzie
1986 r. awansowała na stanowisko adiunkta.
Początkowo przedmiotem jej pracy naukowej była analiza funkcjonalna. W ostatnich
latach pracowała wraz z mężem prof. Janem
Zawadzkim nad zastosowaniami matematyki w ekonomii, głównie nad analizą szeregów czasowych. Opublikowała 35 prac

Forum Uczelniane nr 3/4 (31/32) lipiec/październik 2016

naukowych, była współautorką dwóch monografii.
Zajęcia dydaktyczne prowadziła na Wydziale Budownictwa i Architektury. Była
bardzo sumiennym i wymagającym nauczycielem akademickim, ale równocześnie
życzliwym i oddanym młodzieży. Przyszłym
architektom i inżynierom budownictwa pokazała piękno matematyki, wpajając im przekonanie o potrzebie wykorzystywania matematyki w pracy zawodowej.
Doktor Maria Szmuksta-Zawadzka działała w licznych komisjach uczelnianych.
Była przedstawicielem Studium Matematyki w Rektorskiej Komisji do spraw Nagród
i Odznaczeń oraz Rady Bibliotecznej ZUT.
Udzielała się również w środowisku matematycznym poza uczelnią. Była członkiem
Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego, aktywnie pracując w zarządzie. Uczestniczyła w wielu ogólnopolskich konferencjach dydaktycznych,
współorganizowała ogólnopolską konferencję nauczania matematyki w uczelniach
technicznych.
Za sumienną i rzetelną pracę dydaktyczno-wychowawczą i naukową była uhonorowana przez władze uczelni licznymi nagrodami: Nagrodą Rektora PS, Srebrnym Krzyżem
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Za Długoletnią Służbę”.
Marylko – 20 maja 2016 r. na Cmentarzu
Centralnym – z ogromnym żalem i smutkiem żegnało Cię liczne grono przyjaciół, koleżanek i kolegów, współpracowników oraz
studentów.
Dziękujemy, że z nami byłaś, dziękujemy
za Twoją przyjaźń i dobroć.
Żegnaj Marylko, dla nas nie odeszłaś, będziesz zawsze w naszych sercach i myślach.
Przyjaciółki i Koleżanki
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achodniopomorski Dzień
Owada obchodzono na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT już po
raz siódmy, tym razem połączono go
z promocją Wydziału. Odbyły się wykłady poświęcone osobliwościom
świata owadów i możliwościom zastosowania tych organizmów w medycynie, prezentowano ekspozycje
żywych owadów i roślin. Zorganizowano 23 warsztaty i pokazy dla dzieci i młodzieży. W zajęciach uczestniczyło ponad dwa tysiące uczniów
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i grup przedszkolnych. Dla
wszystkich uczestników był to dzień
pełen wrażeń.
Zdjęcia Róża Stuart

