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INAUGURACJA 
ROKU AKADEMICKIEGO 2008/2009

8 października 2008 roku w Centrum Wykładowo-
Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej odbyła się 
uroczysta inauguracja kolejnego nowego roku akade-
mickiego 2008/2009.

Inaugurację tradycyjnie rozpoczęło wystąpienie JMR 
Adama Hamrola a wykład inauguracyjny pt.: „Tajniki 
czasu” wygłosił profesor Andrzej Dobrogowski. Naj-
ważniejsza była oczywiście immatrykulacja najmłod-
szych studentów, wręczono także medale "Wyróżnia-
jącemu się absolwentowi Politechniki Poznańskiej", 
nagrody rektora Politechniki Poznańskiej oraz nagrody 
przyznawane na szczeblu Ministerstwa. Prezes firmy 
Volkswagen Poznań Jens Ocksen wręczył studentom 
Politechniki Poznańskiej osiem stypendiów w ramach 
projektu "Best from the best".



spis    
    t r e ś c i 

REDAKCJA
Iwona Kawiak – redaktor wydania
Jolanta Szajbe – redaktor naczelna
Wojciech Jasiecki – sekretarz redakcji

ADRES REDAKCJI
Politechnika Poznańska, 
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 
pok. 208A, 60-965 Poznań, 
tel. 665 3610, faks 665 3699
glos.politechniki@put.poznan.pl

WYDAWCA
Politechnika Poznańska, pl. Marii     
Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

DRUK
Drukarnia ARTPRINT, ul. Wielka 27/29,
61-775 Poznań
NAKŁAD: 1500 egz.

WSPÓŁPRACOWNICY
Wydział Architektury

mgr inż. Anna Sygulska

Wydział Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska

dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak, 
prof. nadzw.

Wydział Budowy Maszyn 
i Zarządzania

dr Marek Maik
inż. Tomasz Nazdrowicz 

Wydział Elektryczny

mgr inż. Jolanta Jurga

Wydział Fizyki Technicznej

dr Arkadiusz Ptak
mgr Lidia Kruszewska

Wydział Informatyki i Zarządzania

mgr inż. Katarzyna Małkowska
Magdalena Miklaszewska

Wydział Maszyn Roboczych 
i Transportu

mgr inż. Katarzyna Wojciechowska

Wydział Technologii Chemicznej

mgr Maciej Raciborski

Studium Języków Obcych

Urszula Mińska-Marciniak

Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu

mgr Wojciech Weiss

Centrum Praktyk i Karier

Maria Repczyńska

Radio AFERA

mgr Piotr Graczyk
mgr Bartłomiej Nowak

Uczelniane Centrum Kultury

mgr Marzenna Biegała-Howorska

Centrum Zarządzania 
Siecią Komputerową

mgr inż. Tomasz Kokowski

Przedstawiciele samorządu i innych 
organizacji studenckich

Redakcja zastrzega sobie prawo 
skracania, redagowania otrzymanych 
materiałów i zmian tytułów.
Teksty przyjmujemy wyłącznie w formie 
elektronicznej (dyskietka, e-mail).

Opinie zawarte w publikacjach są sprawą 
autorów i nie muszą odzwierciedlać 
stanowiska redakcji GP i władz uczelni. 

2-3

4-7

8

9

11-12

12

14

15

16-17

18-20

22

SENAT

WIEŚCI W WYDZIAŁÓW

PORA NA REKTORA

OSIEMNASTKA RADIA AFERA

BIBLIOTEKA INFORMUJE

SKND

KONFERENCJE

KĄCIK KULTURALNY

NEWSLETTER

PRASÓWKA – MEDIA O NAS

NOWOŚCI WYDAWNICZE



2 | Głos Politechniki

Senat
Posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki
Poznańskiej z dnia 29 października 2008 r.

Otwierając obrady Senatu Rektor PP A. 
Hamrol wręczył mianowania: na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego na okres 
kolejnych pięciu lat – dr hab. inż. Aleksan-
drze Rakowskiej i dr. hab. inż. Ryszardowi 
Sygulskiemu; na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego na okres pierwszych pię-
ciu lat – dr hab. inż. Hannie Boguckiej, dr 
hab. inż. Grażynie Jastrzębskiej, dr. hab. 
Janowi Jabłońskiemu oraz dr. hab. inż. 
Andrzejowi Jaszkiewiczowi. Poinformował 
o otrzymaniu przez pracowników naszej 
uczelni: dr hab. inż. Joannę Józefowską, 
dr. hab. inż. Zbyszko Królikowskiego z In-
stytutu Informatyki oraz dr. hab. inż. Woj-
ciecha Grabowskiego z Instytutu Inżynierii 
Lądowej – tytułów profesora nauk tech-
nicznych. Rektor powiadomił zebranych, 
iż prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego powołała prof. 
dr hab. inż. Jerzego Merkisza do Zespołu 
Specjalistycznego Nauk Technicznych ds. 
Projektów Badawczych przy Radzie Nauki.

Sprawy osobowe

Senat poparł wniosek o mianowanie prof. dra 
hab. inż. Tomasza Łodygowskiego na stano-
wisko profesora zwyczajnego; wnioski o mia-
nowania na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego na okres kolejnych pięciu lat – dra. 
hab. inż. Stanisława Rawickiego; dra. hab. inż. 
Wojciecha Szeląga; dra. hab. inż. Stanisława 
Woelke; dra. hab. inż. Piotra Krzyślaka oraz 
wnioski o mianowania na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego na okres pierwszych 
pięciu lat – dr hab. inż. Aleksandry Pertek-
Owsiannej i dr. hab. inż. Jacka Żaka.

Wybór biegłego rewidenta 
do badania sprawozdania
finansowego

B. Dopierała, kwestor PP, przedstawiła fir-
my, do których skierowane zostało zapro-

szenie do składania ofert na przeprowa-
dzenie badania sprawozdania finansowego 
Politechniki Poznańskiej za rok 2007. Firma 
„Poprawska i Kasztelan” zaoferowała bar-
dzo korzystne warunki wykonania wspo-
mnianego badania oraz merytoryczne 
szkolenia przydatne pracownikom naszej 
Uczelni. Senat podjął decyzje o powierze-
niu badania finansowego Uczelni za rok 
2008 Firmie „Poprawska i Kasztelan” Biegli 
Rewidenci Spółka Partnerska.

Zmiana uchwały w sprawie 
Uczelnianego Systemu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia

S. Trzcieliński, prorektor ds. kształcenia, 
ustosunkował się do opinii Senatorów 
wyrażonych na wrześniowym posiedze-
niu Senatu, a dotyczących: uwzględnie-
nia dorobku publikacyjnego doktorantów 
(zwłaszcza publikacji w czasopismach z 
tzw. listy filadelfijskiej) w systemie oce-
niania; procesu ankietyzacji nauczycieli 
akademickich; możliwości indywiduali-
zowania rozwiązań Wydziałowych Syste-
mów Zapewnienia Jakości. Po dyskusji 
Senat przyjął projekt Uchwały w sprawie 
zmiany Uczelnianego Systemu Zapewnie-
nia Jakości Kształcenia wraz ze zmianami 
zaproponowanymi przez prorektora ds. 
kształcenia.

Zmiana planu
rzeczowo-finansowego Uczelni 
na rok 2008

Rektor PP wyjaśnił, iż korekta planu rze-
czowo-finansowego na rok 2008 stała się 
konieczna między innymi dlatego, że Poli-
technika Poznańska otrzymała dodatkową 
dotację dydaktyczną w wysokości powyżej 
4 000 000 PLN, oraz dodatkowo 2 000 000 
PLN, co stanowi pierwszą ratę w ramach 
projektu „Era inżyniera”. Senat zatwierdził 

propozycję zmiany planu rzeczowo-finan-
sowego na rok 2008.

Powołanie Uczelnianej 
Komisji Oceniającej Nauczycieli 
Akademickich

Senat zatwierdził propozycję powołania 
dziewięcioosobowej Uczelnianej Komisji 
Oceniającej Nauczycieli Akademickich, 
której przewodniczyć będzie prof. dr hab. 
inż. Karol Nadolny, prorektor ds. ogólnych. 
Poszczególne osoby zostały zaproponowa-
ne przez rady wydziałów, a przedstawicieli 
związków zawodowych zaproponowały or-
ganizacje związkowe.

Powołanie Odwoławczej 
Komisji Oceniającej Nauczycieli 
Akademickich

Senat zatwierdził propozycję powołania 
dziewięcioosobowej Odwoławczej Komi-
sji Oceniającej Nauczycieli Akademickich, 
której przewodniczyć będzie rektor. Po-
szczególne osoby zostały zaproponowane 
przez rady wydziałów, a przedstawicieli 
związków zawodowych zaproponowały or-
ganizacje związkowe.

Ramowe programy prac stałych 
komisji senackich

Prof. D. Bauman, Przewodnicząca Senac-
kiej Komisji ds. Kształcenia, poruszyła 
zagadnienia, którymi będzie zajmowała 
się Komisja, między innymi: udzielanie 
wszechstronnej pomocy merytorycznej 
prorektorowi ds. kształcenia, ścisła współ-
praca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Za-
pewnienia Jakości Kształcenia przy reali-
zacji przyjętego przez Senat Uczelnianego 
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia; 
kontrola realizacji Uchwały Nr 81 Senatu 
Akademickiego Politechniki Poznańskiej 

Senat
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w sprawie wytycznych dla rad wydziałów 
dotyczących uchwalania planów studiów 
i programów nauczania; opiniowanie no-
wych propozycji dydaktycznych.

Prof. J. Węglarz, Przewodniczący Senackiej 
Komisji ds. Nauki, przedstawił plan działa-
nia na bieżący rok akademicki, w którym 
znalazły się między innymi takie zagadnie-
nia jak: opiniowanie sprawozdania z dzia-
łalności naukowo-badawczej w Politechni-
ce Poznańskiej; opracowanie wytycznych 
dotyczących polityki naukowej; pilotowa-
nie spraw związanych ze zmianami w zasa-
dach i sposobach finansowania nauki.

Prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Se-
nackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli 
Akademickich, przypomniał, iż do najważ-
niejszych zadań Komisji w nadchodzącym 
okresie należeć będzie opiniowanie wnio-
sków awansowych. Komisja zabierze rów-
nież głos w kwestii wprowadzenia zmian 
do zasad awansowania na stanowiska pro-
fesorskie.

Prof. A. Voelkel, Przewodniczący Senackiej 
Komisji ds. Budżetu i Finansów, przedsta-
wił program działania Komisji, a w szcze-

gólności przygotowanie poprawek do 
Regulaminu Gospodarki Finansowej PP; 
opracowanie opinii na temat sprawozda-
nia z działalności finansowej Uczelni, planu 
kosztów ogólnouczelnianych, a także pla-
nu rzeczowo-finansowego. 

Prof. E. Szczechowiak, Przewodniczą-
cy Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu 
i Regulaminów, poinformował, iż Komisja 
zajmować się będzie między innymi opinio-
waniem ewentualnych poprawek do Statu-
tu Politechniki Poznańskiej; Regulaminów 
bądź korekt Regulaminów Studiów I, II, 
III stopnia. Komisja monitorować będzie 
również wszystkie wprowadzone w życie 
przepisy. 

Sprawy bieżące

Senat wyraził zgodę na zakup zrobotyzowa-
nego elastycznego systemu wytwórczego 
– ZESW. Zestaw wykorzystywany będzie w 
Zakładzie Projektowania Technologii, a za-
kupiony zostanie ze środków Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rektor PP poinformował, iż nasza Uczelnia 
realizuje inwestycję pt. Biblioteka Tech-

niczna, aktualnie jesteśmy na etapie roz-
strzygania przetargu na wykonanie dachu, 
czyli zamknięcie budynku. Przypomniał, że 
w roku 2009 przypada Jubileusz 90-lecia 
Polskiego Szkolnictwa Wyższego, który 
świętować będą wspólnie te uczelnie na-
szego miasta, które przyjmują rok 1919 
za datę swojego utworzenia. Szefem Ko-
mitetu obchodów na naszej Uczelni jest 
prof. A. Rakowska. Poinformował również, 
że w związku z odbywającą się w grudniu 
w Poznaniu – Konferencją Klimatyczną 
Politechnika Poznańska udostępni w razie 
potrzeby 20 pokoi gościnnych w naszym 
akademiku.

A. Rakowska, prorektor ds. nauki, przy-
pomniała o możliwości udziału w drugiej 
edycji konkursu „i-Wielkopolska”. Zwróciła 
uwagę na konieczność informowania Dzia-
łu Promocji o wszystkich odbywających się 
w Uczelni konferencjach i wydarzeniach.

S. Trzcieliński, prorektor ds. kształcenia, 
poinformował, iż 29 listopada br. odbędzie 
się kolejna edycja drzwi otwartych na Po-
litechnice Poznańskiej. Natomiast uroczy-
stości absolutoryjne będą miały miejsce w 
dniach 3, 4 i 5 lipca 2009 roku. 

Janusz Napierała, kanclerz PP, poinformo-
wał, iż od 8 listopada br. nastąpi otwarcie 
parkingu podziemnego w Centrum Wy-
kładowo-Konferencyjnym. Pierwszą grupą 
pracowników, którzy będą mieli do niego 
dostęp będą członkowie Senatu.

Dr hab. G. Białek-Bylka, prof. nadzw. PP, zwró-
ciła się z prośbą o podjęcie działań w celu 
wywarcia nacisku na władze państwowe, 
które nie realizują postanowień dotyczących 
waloryzacji wynagrodzeń w szkolnictwie 
wyższym. Związki proponują podpisanie 
przez wszystkich pracowników petycji skie-
rowanej w tej sprawie do rządu RP.

Dr inż. P. Idziak poprosił o modyfikację for-
mularzy, które studenci mają wypełniać 
w ramach zajęć wyrównawczych prowa-
dzonych w programie „Era Inżyniera”.

Red.

SPROSTOWANIE!!!
Przepraszamy, ale w poprzednim numerze wkradł się błąd przy opisie postaci 
Dziekana Wydziału Architektury – oczywiście właściwy tytuł dziekana brzmi 
dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek.
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W dniach 22-26.09.2008 r. na 
Wydziale Maszyn Roboczych 
i Transportu odbyła się „Mię-

dzynarodowa Letnia Szkoła rozwiązywania 
praktycznych problemów technicznych 
w mechanice, inżynierii materiałowej i 
transporcie” (MLS). Była to już dziewiąta 
impreza z tego cyklu, organizowana nie 
tylko dla studentów Politechniki Poznań-
skiej, ale również dla studentów uczelni 
zagranicznych (w tym roku z Węgier). Jak 
co roku cieszyła się ona dużym zaintereso-
waniem ze strony uczestników oraz przed-
siębiorstw biorących w niej udział.

Pomysł na zorganizowanie pierwszej MLS 
zrodził się przed dziewięcioma laty, a jego 
autorem był prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Kłos. Początkowo sam zajmował się jej or-
ganizacją, jednak w przeciągu lat MLS roz-
rosła się do takich rozmiarów, że w chwili 

WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH 
I TRANSPORTU

obecnej organizuje ją komitet złożony 
z kilku osób. W tej edycji w skład komitetu 
weszli doktoranci WMRiT w osobach:
1. mgr inż. Michał Bak - kierownik,
2. mgr inż. Krzysztof Koper - członek,
3. mgr inż. Grzegorz Kowal - członek,
4. mgr inż. Jakub Kowalczyk - członek,
5. mgr inż. Ryszard Mańczak - członek.

Ideą letnich szkół organizowanych na 
WMRiT jest udostępnienie studentom 
możliwości sprawdzenia się w pracy nad 
rozwiązywaniem rzeczywistych proble-
mów inżynierskich, z jakimi borykają się, 
na co dzień inżynierowie w największych 
przedsiębiorstwach naszego regionu. Stu-
denci w ciągu trwania MLS pracują w kil-
kuosobowych grupach nad rozwiązaniem 
problemów zgłoszonych przez przedsię-
biorstwa. Zakłada się, że każdy problem 
opracowywany jest przez dwa niezależne, 

WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU

ORGANIZATOREM 
IX MIĘDZYNARODOWEJ 
LETNIEJ SZKOŁY

rywalizujące ze sobą zespoły. W ostatnim 
dniu szkoły studenci prezentują wyniki 
swoich prac na forum. Projekty ocenia-
ne są przez jury, złożone z pracowników 
naukowych Politechniki Poznańskiej oraz 
przedstawicieli przedsiębiorstw biorących 
udział w MLS. Najciekawsze rozwiązania, 
charakteryzujące się najwyższym stopniem 
zaawansowania pod względem metodycz-
nym i praktycznym są nagradzane.

Tegoroczną Międzynarodową Letnią Szko-
łę zdominowały przedsiębiorstwa z branży 
motoryzacyjnej. Były to MAN STAR TRUCKS 
& BUSSES Sp. z o.o., SOLARIS BUS & CO-
ACH S.A., VOLKSWAGEN POZNAŃ Sp. 
z o.o., a ponadto udział wzięła firma AMICA 
WRONKI S.A., która jest z nami od same-
go początku. Studentów, jak co roku było 
wielu, gdyż blisko czterdziestu. W okresie 

WIEŚCI Z WYDZIAŁÓW

1. 2.

3.
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NAGRODA BEST PAPER AWARD 
DLA DOKTORANTÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

Doktoranci z Instytutu Informatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania: Łukasz Olek 
i Mirosław Ochodek, uczestniczący w konferencji 3rd IFIP TC2 Central and East Euro-
pean Conference on Software Engineering Techniques, CEE-SET 2008, która odbyła się 
w dniach 13-15 października 2008 r. w Brnie (Czechy), zostali wyróżnieni nagrodą „Best 
Paper Award” za artykuł pod tytułem: „Enhancing Use Cases with Screen Designs” 
(„Wzbogacanie przypadków użycia projektami ekranów”).

WYDZIAŁ INFORMATYKI
I ZARZĄDZANIA 

tygodnia intensywnej pracy stworzyli oni 
bardzo interesujące propozycje rozwiązań 
problemów technicznych zgłoszonych 
przez przedstawicieli przemysłu. 

Ze względu na relatywnie wysoki i wyrów-
nany poziom wszystkich zaprezentowa-
nych prac jury miało trudny wybór. Podczas 
burzliwych obrad wyłoniono zwycięzców, 
którymi zostali:
Zespół 1A w składzie:
1. Marek Dobrzyński, 
2. Paweł Bondyra, 
3. Tomasz Bartkowiak, 

4. Robert Mekler.
Drugie miejsce zdobył: 
Zespół 1B w składzie: 
1. Dariusz Kalinowski, 
2. Mateusz Sobczyński, 
3. Michał Ośkiewicz, 
4. Norbert Novák.

Oba zespoły opracowywały problem zgło-
szony przez przedsiębiorstwo Amica Wron-
ki. Trzecie miejsce zajął:
Zespół 4A, pracujący na rzecz Volkswage-
na, w składzie: 
1. Przemysław Ratajczak, 
2. Mikołaj Spadło, 
3. Nikodem Wróbel, 
4. Péter Odor.

Wszystkie zespoły zostały nagrodzone dy-
plomami oraz certyfikatami uczestnictwa 
w MLS, a ponadto wartościowymi bonami 
pieniężnymi.

Uczestnictwo w Międzynarodowej Letniej 
Szkole niesie dla studentów ogromne ko-
rzyści. Podejmowane podczas MLS te-
maty niejednokrotnie wykorzystywane są 
w przyszłości między innymi przy podej-
mowaniu decyzji dotyczącej wyboru te-
matu pracy magisterskiej. Stają się inspi-
racją w dalszym etapie rozwoju młodego 
inżyniera (praktyka studencka, współpraca 
z przedsiębiorstwem itp.). Wielu studen-

tów dzięki zdobytemu doświadczeniu tuż 
po ukończeniu studiów znajduje zatrudnie-
nie w przedsiębiorstwach, dla których roz-
wiązywali dane zagadnienia. 

Korzyścią dla firm jest możliwość uzyska-
nia ciekawych i niejednokrotnie bardzo 
oryginalnych propozycji rozwiązań zgło-
szonego problemu. Idee studenckie wie-
lokrotnie znajdują swoje zastosowanie 
w praktyce lub są podstawą do dalszych 
prac konstrukcyjnych.

Organizatorów MLS cieszy natomiast fakt, 
że z roku na rok bierze w niej udział co raz 
większa liczba studentów i to nie tylko 
z Politechniki Poznańskiej. Miło jest słyszeć 
w kuluarach, że Wydział Maszyn Roboczych 
i Transportu jest jednym z niewielu Wy-
działów, które proponują studentom letnią 
i w pełni bezpłatną formę dokształcania 
opartą na czynnym kontakcie z przemy-
słem. Jest to jeden z istotnych argumen-
tów przemawiających za kontynuacją i roz-
wojem Międzynarodowej Letniej Szkoły.

Michał Bak

Zdjęcia
1. Wykład inauguracyjny prof. Branowskiego

3. Wykład kończący MLS

3. Prezentacja rozwiązań problemów 

    technicznych

WIEŚCI Z WYDZIAŁÓW
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WYDZIAŁ FIZYKI
TECHNICZNEJ

Wydział Fizyki Technicznej w tym roku 
wzbogacił się o nowy zestaw demon-
stracyjny do wykładów z fizyki. Zakupio-
ny został ze środków przekazanych przez 
Fundację na Rzecz Rozwoju Politechniki 
Poznańskiej. Służy do demonstracji pod-
stawowych praw z działu fizyki jakim jest 
mechanika. W szczególności pozwala on 
na prezentację w sposób bardzo obrazowy 
– i co najważniejsze, w sposób przekon-
ywujący – takich praw jak: zasady dynamiki 
Newtona, zasady zachowania pędu, ener-
gii oraz praw rządzących ruchem jednostaj-
nym, jednostajnie zmiennym oraz ruchem 
harmonicznym. 

Cieszymy się, że wykłady z fizyki dla wszyst-
kich kierunków studiów na Politechnice Po-
znańskiej wzbogacone zostaną o ciekawe 
i przygotowane w sposób profesjonalny 
demonstracje z mechaniki. Niewątpliwie 
uatrakcyjni to wykłady z fizyki, podniesie 
poziom kształcenia i mam nadzieję, że za-
chęci studentów do bardziej wnikliwego 
studiowania fizyki. 

Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność 
Fundacji na Rzecz Rozwoju Politechniki 
Poznańskiej za przekazane środki na zakup 
zestawu demonstracyjnego. Będzie on 
przez długi czas służył naszym studentom 
oraz promocji Wydziału Fizyki Technicznej i 
Politechniki Poznańskiej. 

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej 
Prof. dr hab. Mirosław Drozdowski

W 
dniach 6 - 20 wrze-
śnia 2008 r. odbyła się 
II Niemiecko – Polska 
Szkoła Letnia „MI-

CROSYSTEMS TECHNOLOGY”. Szkoła 
zorganizowana została wspólnie przez 
Brandenburski Uniwersytet Nauk Stoso-
wanych oraz Wydział Fizyki Technicznej 
Politechniki Poznańskiej przy wsparciu 
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 
oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Aka-
demickiej (DAAD). W Szkole uczestniczy-
ło 20 studentów – po 10 z każdej uczelni 
– oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni. 
W pierwszym tygodniu studenci przebywa-
li w Brandenburgu, gdzie zapoznawali się 
z różnymi metodami wytwarzania i charak-
teryzacji mikrostruktur. Drugi tydzień spę-
dzili w Poznaniu w laboratoriach Wydziału 
Fizyki Technicznej, gdzie mogli zapoznać 
się z nowoczesnymi technikami charakte-
ryzacji w skali nanometrowej, obejmujący-

II NIEMIECKO-POLSKA SZKOŁA LETNIA 

MICROSYSTEMS
TECHNOLOGY

mi między innymi skaningowe mikroskopy 
próbnikowe. W programie Szkoły Letniej 
znalazły się również imprezy kulturalne 
oraz turystyczne powiązane ze zgłębieniem 
historii obu miast i regionów.

Ważnym wydarzeniem była uroczystość 
otwarcia II Szkoły Letniej w Brandenburgu, 
gdyż tego roku zaszczycił ją swoją obecno-
ścią Wicekanclerz Niemiec, Minister Spraw 
Zagranicznych, Frank-Walter Steinmeier, 
który objął honorowy patronat nad Szkołą. 
W swoim wystąpieniu, w trakcie spotka-
nia ze studentami, z uznaniem wyrażał się 
o podjętej wspólnie przez obie Uczelnie 
inicjatywie, zwracając uwagę na potrzebę 
zintegrowanego kształcenia wysoko wy-
kwalifikowanych inżynierów dla potrzeb 
intensywnie rozwijającego się przemysłu. 
Zaznaczył, że nowoczesne kształcenie kadr 
inżynierskich to wyzwanie dla zjednoczo-
nej Europy. 

WIEŚCI Z WYDZIAŁÓW

1.
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Fot. 1. Polscy uczestnicy Szkoły na wycieczce w Berlinie.
Fot. 2. Przygotowywanie próbek w laboratorium SPM 
Instytutu Fizyki PP.
Fot. 3. W laboratorium mikrostruktur Brandenburskiego 
Uniwersytetu Nauk Stosowanych.
Fot. 4. Uczestnicy Szkoły na tle zamku 
w Kórniku.
Fot. 5. Studenci Wydziału Fizyki Technicznej wraz z opie-
kunami, prof. Thomasem Kernem (pierwszy od prawej) i 
dr. Markiem Nowickim (drugi od prawej), na rynku 
w Brandenburgu.
Fot. 6. Wicekanclerz Niemiec Frank-Walter Steinmeier 
w czasie spotkania z organizatorami Szkoły, wśród 
których obecny był Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej 
prof. Mirosław Drozdowski (po prawej).

WIEŚCI Z WYDZIAŁÓW

2.

3.

4.

5.

6.



prof. dr hab. inż.

Adam
Hamrol

Rektor
Politechniki Poznańskiej 

1. Gdy po raz pierwszy założyłem gronostaje, to poczułem, że…
czeka mnie trudna i odpowiedzialna praca, ale i wspaniała przygoda. I uczu-
cie to … nadal mi towarzyszy. 

2. Moja dewiza życiowa… staraj się zrozumieć postępowanie innych;
spójrz na problem ich oczyma.

3. Książka, która zmieniła moje życie, to… „Tajemnicza Wyspa” 
Juliusza Verne’a; może nie zmieniła mojego życia, ale często do niej wracam
myślami, bo pokazuje, że nie ma sytuacji bez wyjścia. 

4. Chciałbym studiować na mojej uczelni, bo… jest taka poznańska
– rzetelna, ale nadal bardzo… młodzieńcza. 

5. Gdybym zaczynał studia ponownie, wybrałbym… to samo (tzn.
mechanikę i budowę maszyn, gdyż jest najbardziej wszechstronnym kierun-
kiem studiów), ale dodatkowo studiowałbym matematykę.

6. Film, który mogę oglądać sto razy… gdybym musiał jakiś film obejrzeć
wielokrotnie (niekoniecznie sto razy), mogłoby by to być „Rio Bravo” – był to
pierwszy film, jaki obejrzałem na wielkim ekranie i dlatego mam do niego ogrom-
ny sentyment. I to nie tylko dlatego, że dobro zwycięża – a zło ponosi karę. 

7. Studentem byłem… dobrym, w porywach nawet bardzo.
8. Porażka, z której najwięcej się nauczyłem… porażka sportowa

w szkole średniej, gdy konkurowałem z młodszym kolegą – nauczyła mnie
pokory i właściwej oceny swoich możliwości.

9. Sukces, na który najciężej zapracowałem… książka – podręcznik,
która od 10-ciu lat jest na rynku księgarskim i cieszy się niezmiennie du-
żym zainteresowaniem czytelników; pisałem ją i udoskonalałem kolejne 
wydania pełniąc funkcję dziekana wydziału i rektora uczelni.

10. W polskim szkolnictwie wyższym zmieniłbym przede wszyst-
kim… przejrzystość niektórych zasad. Doprowadziłbym do jasnych reguł
finansowania, opierających się na wartości dodanej, jaką dają uczelnie spo-
łeczeństwu i gospodarce.

11. Innowacja, którą zamierzam wprowadzić na mojej uczelni
w najbliższym czasie, to… to, co jest dla mnie ważne, trudno 
nazwać innowacją, gdyż dotyczy ukończenia dwóch ważnych inwestycji,
które na dobre wprowadzą moją Uczelnię w XXI wiek. Z pomysłów 
naprawdę innowacyjnych – przynajmniej w mojej Uczelni – chciałbym 
urzeczywistnić ideę kierunków międzywydziałowych. 

12. Dla studentów zagranicznych wprowadziłem następujące 
udogodnienia…  spotkania integracyjne, kursy języka polskiego, możli-
wość poznawania polskiej kultury i historii – poprzez wycieczki, wykłady
i spotkania dyskusyjne. 

13. Człowiek, który otworzył mi horyzonty, to… nie było w moim 
życiu spektakularnych „olśnień”; czuję, że moja droga jest kształtowana
przez to, co odebrałem w dzieciństwie od Rodziców, to oni zakreślili mi 
horyzont, na którym było widać przede wszystkim uczciwość i szacunek 
dla drugiego człowieka.

14. Moja ostatnia fascynacja kulinarna… jestem beznadziejnym kucha-
rzem – fascynuję się wszystkim, co przygotuje moja żona; jest to zawsze
smaczniejsze niż w najlepszej restauracji, bo domowe.

15. Moja ukryta pasja, to… dom i ogród, mimo że rodzina uważa, że moją
pasją jest głównie praca i Uczelnia.

16. Uczelnia polska, którą podziwiam… mógłbym wskazać na Politechnikę
Poznańską, ale nie będzie to obiektywne; podziwiam wszystkie, które podobnie
jak moja Uczelnia budują swoją pozycję codzienną, rzetelną pracą.

CURRICULUM VITAE
Wiek: 56 lat

Stan cywilny: żona Maria (ban-

kowiec), troje dzieci: córki: Kata-

rzyna i Anna, syn Tomasz

Wykształcenie: absolwent Poli-

techniki Poznańskiej Wydziału

Maszyn Roboczych i Transportu 

Zatrudnienie: nauczyciel akade-

micki, rektor Politechniki Poznań-

skiej

Zainteresowania naukowe:

optymalizacja, nadzorowanie

i diagnostyka procesów wytwa-

rzania, zarządzanie jakością 

Hobby: ogród, muzyka

Ankieta rektora ukazała się w październikowym numerze "Perspektyw"

pora na rektora
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Pora na rektora
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stąpiły cztery młode, poznańskie zespo-
ły, wszystkie w jakiś sposób związane 
z Radiem Afera – Żelki, Underground 
Fly, Snowman i Bajzel. Cały koncert 
poprowadził Dawid Piechocki, nasz 
redakcyjny kolega, a na scenie towa-
rzyszyli mu twórcy aferowych pro-
gramów, między innymi Lola z Buda-
pesztu, czyli słynna Chica Almodovar, 
oraz koledzy z najbardziej szalonego 
w radiu programu Otwarta Głowa.

Na początek Żelki, czyli, jak sami siebie 
nazywają, herosi komercyjnego under-
groundu, rozbawiali publiczność swoją 
na poły kabaretową (głównie w warstwie 
tekstowej) muzyką, będącą połączeniem 
wszystkich możliwych stylów. Potem 
przyszedł czas na mocniejsze uderzenie, 
czyli grupę Underground Fly.

Snowman to kolejny zespół, który poja-
wił się na scenie i zaczarował publicz-
ność, bo tak chyba należy powiedzieć. 
To również zespół z Poznania, który pod-
czas koncertu promował swoją pierwszą 
płytę, a z ciekawostek można dodać, 
że stworzył  między innymi muzykę do 
spektakli teatru Usta Usta Republika.

Na pierwszy ogień, 23 października, po-
szedł Fish – były wokalista kultowej swe-
go czasu grupy Marillion, który tego dnia 
zagrał w Eskulapie. Chcieliśmy w ten spo-
sób pokazać młodszym słuchaczom Afery, 
czym ekscytowali się ich rówieśnicy 18 lat 
temu. Okazało się, że Fish wciąż robi wra-
żenie – koncert został przyjęty z niezwy-
kłym entuzjazmem i zachwycił zarówno 
starszą, jak i młodszą publiczność.

Tych, którzy wolą innego rodzaju rozrywki, 
zapraszaliśmy na przedstawienia dwóch 
alternatywnych poznańskich teatrów – 
„Correctomundo”  Teatru Porywacze Ciał i 
„System” teatru Usta Usta Republika, któ-
ry zresztą premierę swego poprzedniego 
spektaklu, „Radioaktywni”, miał również 
na antenie Afery. 

Najważniejszym wydarzeniem urodzin, a za-
razem koncertem finałowym, była impreza 
pod tytułem „Młody Poznań”. Koncert ten 
zorganizowaliśmy wspólnie z Empikiem, 
świętującym swoje 60 urodziny, i inicjatywą 
madeinpoznan.org, kończącą w ten sposób 
drugą edycję madeinpoznan festival.

25 października na Placu Wolności wy-

Na zakończenie zagrał Bajzel, nazywany 
człowiekiem-orkiestrą, który jednoosobo-
wo dał występ tak energetyczny i niesły-
chany, że nikomu już chyba ze zgroma-
dzonej na Placu Wolności publiczności nie 
było zimno.

Ci, którym jeszcze nie było dość atrakcji, 
mogli udać się po koncercie do Piwnicy 21, 
gdzie imprezę w klubowych rytmach roz-
kręcali Envee i Fryta.

18 urodziny po raz kolejny udowodniły, że 
Radio Afera jest fenomenem opartym na 
współdziałaniu wielu ludzi – twórców ra-
dia, słuchaczy, zaprzyjaźnionych zespołów 
czy grup teatralnych, oraz że proponowane 
przez Aferę imprezy skutecznie wpisują się 
w poznańską, nieco niszową, ale ambitną, 
miejską kulturę.

Zdjęcia (od lewej):
1. Koncert FISH-a, byłego wokalisty zespo-
łu Marillion, autor: Maciej Bobyk, zdjęcie 
udostępnione przez agencję Ranus
2. BAJZEL czyli człowiek-orkiestra
3. Koncertowy „BAJZEL” na Placu Wolności

To już 18 lat w eterze! Radio Afera w październiku tego roku osiągnęło 
pełnoletniość! Dla wszystkich chcących uczcić tę niezwykłą okazję 
przygotowaliśmy serię rozmaitych imprez.

Osiemnastka Radia AFERA

ZAAFEROWANA OSIEMNASTKA
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BIBLIOTEKA GŁÓWNA INFORMUJE

Korzystanie dziś z biblioteki uczelni wyższej nie ogranicza się do 
wypełnienia rewersu i odebrania książki. Śmiało można stwier-
dzić, że rewersy na uczelniach wyższych odeszły do lamusa 
i zostały zastąpione przez zdalne wypożyczanie materiałów, moż-
liwe ze wszystkich miejsc na uczelni z dostępem do internetu, jak 
i poza nią. Współczesna biblioteka to ogromny zbiór źródeł infor-
macji i to nie tylko tych w postaci drukowanej, ale także w coraz 
większym stopniu jako bazy danych. Umiejętność poruszania się 
po tak rozległym obszarze wiedzy, zdolność do korzystania z zaso-
bów cyfrowych, trafne wyszukiwanie niezbędnych danych wyma-
ga przeszkolenia; pokazania jak najłatwiej i najszybciej dotrzeć do 
potrzebnej informacji i do źródła.

Biblioteka wychodzi naprzeciw takim potrzebom, korzystając 
z nowoczesnych technologii informacyjnych. 

Od wielu lat Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej realizuje 
corocznie dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych 
zajęcia dydaktyczne dotyczące umiejętności korzystania z zaso-
bów i usług biblioteki. W roku akademickim 2008/2009 te zaję-
cia po raz pierwszy będą prowadzone na edukacyjnej platformie 
e-learningowej w trybie asynchronicznym.

Zadaniem kursu jest zapoznanie  studentów z zasadami korzy-
stania z zasobów drukowanych i elektronicznych oraz z usłu-
gami informacyjnymi Biblioteki Głównej PP.

Kurs online został uruchomiony 13.10.2008 i jest dostępny na 
stronie domowej biblioteki: http://www.ml.put.poznan.pl.
Należy tu podkreślić, że kurs jest obowiązkowy dla studentów 
I roku studiów stacjonarnych wydziałów:

Budowa Maszyn i Zarządzanie• 

Budownictwo i Inżynieria Środowiska• 
Informatyka i Zarządzanie• 
Fizyka Techniczna• 
Technologia Chemiczna• 

Studenci, którzy uzyskują zaliczenie z przedmiotu powinni:

zalogować się na stronie głównej kursu, wpisując swój numer • 
albumu (indeksu) oraz PESEL;
zapoznać się z treścią kursu (treść materiału dydaktycznego zo-• 
stała tak skonstruowana, aby była jasna i zrozumiała dla studen-
ta. Podział na mniejsze jednostki tematyczne ułatwia poruszanie 
się w obrębie kursu). 
rozwiązać test zaliczeniowy;• 
test został przygotowany z myślą o tych studentach, dla których • 
przedmiot jest obowiązkowy i kończy się wpisem do indeksu. 
Test składa się z 20 pytań wielokrotnego wyboru i jest dostępny 
w terminie od 13.10.08 do 30.11.08, oraz w terminie dodatko-
wym od 5.01.2009 do 31.01.2009. Studenci mają możliwość 
dwukrotnego podejścia do testu, przy czym liczy się najwyższa 
ocena. Aby zaliczyć test, należy otrzymać co najmniej  14 punk-
tów na 20 możliwych. System po zakończeniu testu automatycz-
nie podlicza zdobyte punkty, dzięki czemu student natychmiast 
otrzymuje informację zwrotną typu: „Świetnie. Test zaliczony” 
albo „Niestety musisz powtórzyć test”.
zgłosić się po wpis do indeksu do Oddziału Informacji Naukowej • 
BG PP.

Dla studentów pozostałych wydziałów i innych użytkowników, 
traktowanych jako GOŚCIE (opcja „zaloguj się jako gość”), kurs 
ma charakter informacyjny.. Goście mają dostęp do całego ma-
teriału dydaktycznego z wyjątkiem testu zaliczeniowego.Podsu-

USŁUGI BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNE 

INFOPROGRAM 1

Biblioteka informuje

E-LEARNING W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 

– NOWY KURS ONLINE DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH
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Kim jesteśmy?
SKND to organizacja zrzeszająca studen-
tów czterech poznańskich uczelni wyż-
szych: Akademii Ekonomicznej, Wyższej 
Szkoły Bankowej, Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza oraz Politechniki Poznańskiej.
Jesteśmy zespołem ludzi zainteresowa-
nych nabywaniem i rozwijaniem umiejęt-
ności menedżerskich, nawiązując przy tym 
kontakty z najlepszymi firmami z branży 
doradczej. SKND to przede wszystkim rze-
telna praca, kreatywne myślenie, perma-
nentny rozwój i doskonała zabawa.

Co robimy?
Już od października 2005 roku tworzymy 
i współtworzymy wydarzenia, konferencje, 
szkolenia, panele dyskusyjne i warsztaty. 
Działamy tak, aby świadczyć o profesjo-
nalizmie, energii i determinacji członków 
SKND. Stowarzyszenie jest pomysłodawcą 
i organizatorem projektów, takich jak: Dni 
z Doradztwem (w skład których w roku 
akademickim 2007/2008 weszły: Dzień 
z Audytem, Dzień ze Strategią, Dzień z IT 
oraz Dzień z Prawem), CITYzens of Finan-
ce, Złap Konsulting, współtwórcą Forum 
Podatkowego oraz współorganizatorem 
Konkursu Wiedzy Ekonomicznej.

Jak działamy?
W SKND jesteśmy otwarci na każdego, kto chce rozwijać własne umiejętności i tym sa-
mym budować wspólne dobro. Jako organizacja merytokratyczna, nie zwracamy uwagi 
na wiek czy kierunek studiów członków. Liczy się każdy, razem z własnymi nowatorskimi 
pomysłami i innowacjami. Stowarzyszenie ma sprecyzowaną strukturę – działamy w wy-
specjalizowanych zespołach stałych, każdy ma określone zadania i obowiązki. W działa-
niach nie uznajemy bylejakości, a doskonałość to nasz cel przewodni w kształtowaniu 
własnej przyszłości. Rozwijamy w studentach silne wartości i staramy się, aby zasady 
SKND były dla nich również sposobem na życie. 

Jeśli więc czujesz, że SKND jest organizacją odpowiednią dla Ciebie – aplikuj.
Więcej informacji o Stowarzyszeniu oraz formularz aplikacyjny znajdziesz na stronie 
internetowej www.sknd.org.pl. 

Podsumowanie

Wprowadzony obecnie kurs na platformie e-learningowej niesie 
za sobą wiele korzyści:

nowoczesne nauczanie,• 
uniknięcie kosztów (bowiem platforma Moodle jest oprogramo-• 
waniem darmowym, a więc biblioteka nie ponosi żadnych kosz-
tów związanych z jej zainstalowaniem i użytkowaniem),
uniknięcie dezorganizacji pracy,• 
jednoczesny dostęp dla wszystkich kursantów w tym samym • 
czasie,
możliwość samodzielnego decydowania o czasie korzystania • 
z kursu i przystąpienia do testu,
możliwość wielokrotnego powracanie do kursu, w celu uzyska-• 
nia potrzebnych informacji,
możliwość monitorowania dostępów do kursu, tworzenie staty-• 
styk i sporządzanie raportów przez administratora.

Do roku akademickiego 2007/2008 zajęcia prowadzono w sposób 
tradycyjny, a więc:

odbywały się one w formie wykładu popartego prezentacją mul-• 
timedialną, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej,

prowadzone były przez pracowników z różnych działów biblio-• 
teki, starszych bibliotekarzy lub kustoszy, gdyż takie osoby mają 
uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
termin zajęć był dopasowany był do grafiku zajęć poszczegól-• 
nych kierunków i grup (co niejednokrotnie powodowało proble-
my ze znalezieniem dogodnego czasu dla studentów, jak i dla 
prowadzącego),
zajęcia odbywały się w większości w Czytelni Oddziału Infor-• 
macji Naukowej (Wilda, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, pok. 404) 
i w związku z tym, pojawiały się problemy lokalowe jeśli na szko-
lenie przyszła duża grupa studentów, bądź też, gdy w wyniku po-
myłki stawiły się dwie grupy jednocześnie. Podkreślić też należy, 
że w tym czasie (czyli przez okres około miesiąca) Czytelnia Od-
działu Informacji Naukowej nie mogła normalnie funkcjonować.

Wyrażamy przekonanie, że prowadzenie kursu na platformie 
e-learningowej będzie satysfakcjonować naszych użytkowników.

mgr Karolina Popławska, 
starszy bibliotekarz

Oddział Informacji Naukowej BG PP

Biblioteka informuje / SKND
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Konferencja ZKwE organizowana jest od 
1996 roku przez Instytut Elektrotechniki 
i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Po-
znańskiej. Objęta jest patronatem Komite-
tu Elektrotechniki PAN oraz IEEE – Poland 
Section.

Merytoryczny nadzór nad ZKwE sprawuje 
Komitet Programowy, którego przewod-
niczącym jest prof. Stanisław Bolkowski 
i Komitet Organizacyjny, któremu przewod-
niczy prof. Ryszard Nawrowski.

Celem Konferencji jest prezentacja za-
stosowań istniejącego oprogramowania 
komputerowego oraz własnych oryginal-
nych programów z zakresu: modelowania, 
symulacji, pomiarów, grafiki, baz danych 
oraz komputerowego wspomagania prac 
naukowych i inżynierskich w obszarze 
elektrotechniki. Tematyka konferencji obej-

muje inżynierię elektryczną, zastosowanie 
informatyki w technice oraz problematykę 
związaną z dydaktyką, kształceniem i infor-
macją naukową w elektrotechnice. 

W konferencji uczestniczą corocznie nie tyl-
ko przedstawiciele polskich i zagranicznych 
ośrodków naukowych, ale także przemysłu 
elektrotechnicznego, będący odbiorcami 
i użytkownikami, m.in. wielu urządzeń, 
mierników oraz stanowisk badawczych 
i laboratoryjnych. Obrady sprzyjają integra-
cji specjalistów z zakresu inżynierii elek-
trycznej i informatycznej. 

Podczas sesji posterowych prace swo-
je prezentują doktoranci oraz studenci, 
członkowie kół naukowych działających 
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Po-
znańskiej. Uczestnikami obrad są także 
studenci WE PP.

XIV KONFERENCJA NAUKOWA

ZASTOSOWANIE 
KOMPUTERÓW 
W ELEKTROTECHNICE
POZNAŃ, 20–22 KWIETNIA 2009

Artykuły nadesłane na Konferencję 
ZkwE’2009 zostaną opublikowane w „Pro-
ceedings of the Computer Applications in 
Electrical Engineering Conference”. Naj-
lepsze prace wybrane przez Komitet Pro-
gramowy będą drukowane w rozszerzonej 
wersji w języku angielskim, w monografii 
„Computer Applications in Electrical En-
gineering”, wydawanej pod patronatem 
Komitetu Elektrotechniki PAN oraz IEEE 
– Poland Section. Dodatkowo, około 40 
artykułów (w języku angielskim) opubliko-
wanych będzie w Zeszytach Naukowych 
Politechniki Poznańskiej, S.: Elektryka (Aca-
demic Journal, S.: Electrical Engineering).
XIII Konferencja odbyła się w dniach 14-16 
kwietnia 2008 roku. Wzięło w niej udział 
około 250 osób. Materiały konferencyjne 
zawierają 194 prace, z tego podczas obrad 
zaprezentowano 115 artykułów. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się sesja wy-
stawowa firm przemysłu elektrotechnicz-
nego, która stworzyła unikalną okazję do 
zapoznania się z najnowszymi technikami 
i rozwiązaniami w dziedzinie inżynierii elek-
trycznej. Firmy uczestniczące w wystawie 
miały możliwość zaprezentowania swojej 
oferty, a także przedstawić prezentację 
multimedialną. Organizatorzy planują po-
dobną liczbę uczestników w XIV Konferen-
cji ZKwE’2009.

Szczegóły dotyczące konferencji dostęp-
ne są na stronie www.iee.put.poznan.pl/
zkwe.

KONFERENCJE
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W 
długie jesienne wieczory Centrum Kon-
ferencyjno-Wykładowe naszej Uczelni 
nie tylko wypełnione jest studentami 
pilnie uczestniczącymi w wykładach 
i ćwiczeniach, ale także w rozmaitych 
wydarzeniach kulturalnych.

Począwszy od Nocy Naukowców poprzez XI Poznański Festi-
wal Nauki i Sztuki (migawki z koncertu edukacyjnego w dniu 
17.10.08 poniżej) – po XVII edycję Ogólnopolskiej Akcji Kon-
certowej pt. „Studenci Dzieciom”. Tym razem 14 listopada br. 
studenci zabrali dzieci w podróż dookoła świata. Akcję, jak co 
roku, wsparło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Urząd Marszałkowski.

e-mail: poligrodzianie@onet.pl

KĄCIK KULTURALNY

Kącik kulturalny
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Punktu Kontaktowego 
7. Programu Ramowego UE 
Politechniki Poznańskiej Nr 8/2008 (LISTOPAD 2008 r.)

AKTUALNOŚCI W 7.PR

Nowa publikacja KPK „Projekt badawczy 
7PR – przygotowanie wniosku. 
Program Szczegółowy WSPÓŁPRACA”

Poradnik skierowany jest do potencjalnych 
polskich koordynatorów projektów nauko-
wych. Publikacja ma pomóc w przygoto-
waniu wniosku projektu badawczego do 
Programu Szczegółowego WSPÓŁPRACA 
w 7PR. Poradnik może być również przy-
datny dla partnerów przygotowujących się 
do udziału w innych projektach i progra-
mach.
http://www.kpk.gov.pl/publikacje/index.
html

Serwis informacji o projektach

Na Cordisie powstał specjalny serwis prze-
znaczony dla koordynatorów – „Project 
Information and Dissemination Service” 
(PIDS) – gromadzący informacje o projek-
tach z 6. Programu Ramowego. W serwi-
sie tym można będzie znaleźć informacje 
na temat własnego projektu z 6PR, jego re-
zultatów, dokumentacji czy wydarzeń z nim 
związanych oraz rozpowszechniać te dane 
za pomocą różnych serwisów Cordisu.
Więcej informacji o nowym serwisie - PIDS 
- dostępnych jest na stronie:
http://cordis.europa.eu/pids/

Nowości w Programie Ludzie

Na stronie CORDIS http://cordis.europa.
eu/fp7/wp_en.html#people Komisja Eu-
ropejska opublikowała Work Programme 
na rok 2009 dla Programu szczegółowego 
„Ludzie”. 
W programie tym można znaleźć kilka 
istotnych zmian, między innymi: 
- „European Reintegration Grants” oraz „In-
ternational Reintegration Grants” połączo-
ne zostały w jedną grupę konkursową,

- „International Outgoing Fellowships” oraz 
„International Incoming Fellowships” prze-
mianowano na „World Fellowships”,
- od roku 2009 w ramach „Marie Curie Tra-
ining Actions” młodzi naukowcy będą mo-
gli prowadzić badania na terenie własnego 
kraju,
- konkursy w ramach „Initial Training Ne-
tworks” oraz „Co-funding” zostaną ogłoszo-
ne w późniejszym terminie, wraz z wprowa-
dzeniem Work Programme na rok 2010.

KONKURSY W 7.PR

Komisja Europejska ogłosiła dwa nowe 
konkursy w programie szczegółowym 
PEOPLE.

Noc Naukowców: identyfikator konkursu: 
FP7-PEOPLE-2009-NIGHT, Call Fiche data 
zamknięcia 14 stycznia 2009 r.

Marie Curie RE-integration Grants: iden-
tyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2009-RG, 
Call Fiche, data zamknięcia 31 grudnia 
2009 r.

Aktualnie otwarty konkurs na stypendia 
naukowe w jednym z siedmiu instytutów 
JRC, Instytucie Materiałów Odniesienia 
i Pomiarów, Geel, Belgia (IRMM): 
- Stypendia kat. 20 (stypendium doktoranc-
kie) 
- Stypendia kat. 30 (stypendium podokto-
ranckie) 
Terminy składania aplikacji: 15 listopada 
2008 (liczy się data stempla pocztowego). 

Szczegółowe informacje konkursowe oraz 
aktywne linki do poszczególnych projek-
tów i formularzy aplikacyjnych na stypen-
dia w Instytucie IRMM znajdują się na stro-
nie pod adresem: 
http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/job_op-
portunities/fellowships_at_IRMM/index.
htm

Konkurs na projekty dotyczące technolo-
gii energetycznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBiR) informuje, że w ramach klastra 
EUROGIA+ został ogłoszony pierwszy 
konkurs na projekty dotyczące technologii 
energetycznych. EUROGIA+ jest projek-
tem o strategicznym znaczeniu w ramach 
inicjatywy EUREKA, którego celem jest 
rozwój nowych technologii energetycz-
nych wykorzystujących różnorodne źródła 
energii i prowadzących do zmniejszenia 
emisji CO2. W konkursie mogą brać udział 
projekty dotyczące technologii energetycz-
nych, prowadzące do opracowania inno-
wacyjnych produktów, procesów lub usług 
o silnej orientacji rynkowej. Konsorcjum 
projektowe musi składać się z przynajmniej 
2 partnerów przemysłowych z 2 różnych 
krajów członkowskich EUREKI. Udział jed-
nostek naukowych jest mile widziany, nie 
jest jednak warunkiem koniecznym. Szcze-
gółowe informacje o ogłoszonym konkur-
sie można znaleźć na stronie internetowej 
klastra www.eurogia.com, osoba kontak-
tową w NCiBR jest Katarzyna Pietruszyń-
ska (e-mail: k.pietruszynska@ncbir.gov.pl).
Informacje o zasadach realizacji projektów 
EUREKA można uzyskać na stronie NCiBR 
w zakładce „Projekty międzynarodowe”.
Źródło: http://www.ncbir.pl/www/index.
php?option=com_content&task=vie-
w&id=316&Itemid=1

SZKOLENIA, KONFERENCJE 

PUNKT KONTAKTOWY 
PRZY POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ 

Szkolenie „Własność intelektualna w 7. 
Programie Ramowym UE”

Punkt Kontaktowy Programów Ramowych 
UE, Politechnika Koszalińska
Zagadnienia: prawo autorskie, własność 
przemysłowa, twórczość pracownicza, 
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Rozporządzenie 1906/2006/WE a umowa 
o dotację i umowa konsorcjum, wyłączenie 
wiedzy istniejącej, etap negocjacyjny, wła-
sność wyników badań, ochrona rezultatów 
badań, wykorzystanie i upowszechnianie, 
prawa dostępu, uprawnienia KE, koszty 
uzyskania praw własności intelektualnej, 
uprawnienia i obowiązki uczestnika projek-
tu w 7.PR.

Miejsce
Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 
sala 109-1D
Kontakt:   http://www.kpk.gov.pl/aktualno-
sci/imprezy/i.html?id=3367 

POSZUKIWANIE PARTNERÓW, 
PREZENTOWANIE SWOICH 
OFERT

Instytucja z Niemiec: Genius GmbH Scien-
ce & Communication, departament Rene-
wable Resources, Biofuel, Biotechnology 
poszukuje  współpracy międzynarodowej 
w tematach dotyczących konkursu JOINT 

CALL ON BIORAFINERY.
KBBE-2009-3-7-01: Sustainable Biorefine-
ries (Colaborative Project)

KBBE-2009-3-7-02: Enhancing exchange 
of information, synergies and cross- fer-
tilisation between projects in the field of 
Biorefineries (Coordinating action) 
oraz
KBBE-2009-3-4-01 Biomass and biopro-
ducts: sustainability certification and so-
cioeconomic implications (Coordinating 
action)

Szczegóły dotyczące tej oferty znajdują się 
w na stronie pod adresem:
http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=9038

Firma z Portugalii, reprezentująca przemysł 
biotechnologiczny
 - Biotrend Inovaç&atildeo e Engenharia em 
Biotecnologia, S.A., nawiąże współprace 
w obszarze: 
2.3. Life sciences, biotechnology and bio-
chemistry for sustainable non-food pro-

ENERGIA – spotkanie
informacyjne PK 7. PR 

Dnia 23 października br. Punkt Kontaktowy 
7. Programu Ramowego UE przy Politech-
nice Poznańskiej przeprowadził spotkanie 
informacyjne pt. „Nowe Konkursy w tema-
cie Energia 7. PR”. 

Spotkanie otworzyła dr hab. inż. Aleksan-
dra Rakowska, prof. nadzw., Prorektor ds. 
nauki PP. Wyraziła zadowolenie z idei jego 
organizacji nie tylko przez pryzmat bliskie-
go jej pracy naukowej obszaru, ale także 
możliwości wykorzystania kolejnej szansy 
aplikowania o środki finansowe przez jed-
nostki naukowe.

ducts and processes, 7. Programu Ramo-
wego.

Szczegółowy opis działalności firmy znaj-
duje się na stronie pod adresem:
http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=90478

Więcej ofert na stronach:
http://partners-service.cordis.lu/
http://www.kpk.gov.pl/7pr/pp/index.html

Małgorzata Niespodziana 
Specjalista ds. funduszy unijnych 

Wszelkie uwagi na temat treści, zawartości New-

slettera oraz tego, co jeszcze chcielibyście Państwo 

przeczytać na jego łamach prosimy kierować pod 

adresem: malgorzata.niespodziana@put.poznan.pl 

lub  dzial.badan@put.poznan.pl 

Do zagadnień wnioskowania o fundusze 
unijne z 7. PR wprowadziła mgr inż. Mał-
gorzata Niespodziana, Specjalista ds. Fun-
duszy Unijnych Działu Badań i Projektów 
PP, reprezentująca PK 7. PR przy PP, odpo-
wiadając na pytanie „Jak wziąć udział w 7. 
PR”.

Zaproszenie organizatorów przyjął dr An-
drzej Sławiński, Koordynator Tematu Ener-
gia w Programie Współpraca na terenie 
Polski w Krajowym Punkcie Kontaktowym 
Programów Badawczych UE. Wygłosił on 
dwie prelekcje będące ścisłym rozwinię-
ciem tematu spotkania. Pierwsza z nich 
„Nowe konkursy tematu Energia 7 Progra-
mu Ramowego Unii Europejskiej” stano-
wiła zestawienie ogłoszonych 3 września 
konkursów w Temacie Energia 7. PR wraz 
z ich podstawowymi założeniami oraz za-
powiedzią planów ogłoszenia kolejnych 
konkursów. 

Druga prezentacja – „Jak przygotować do-
bry wniosek do 7. PR na przykładzie Tematu 
Energia” wzbudziła dużą aktywność wśród 
uczestników spotkania. Uwagi praktyczne, 
którymi podzielił się dr Andrzej Sławiński, 
okazały się najbardziej pożądanymi infor-

macjami na różnych etapach uczestnictwa 
w 7. PR. Szereg wskazówek dotyczył m.in. 
wskazania źródeł pozyskiwania informacji 
i zakresu pomocy udzielanej przez KPK 
w Warszawie, a także popartych danymi 
statystycznymi wytycznych nt. konstytu-
owania konsorcjum do realizacji projektu 
i sporządzania wniosku ze wskazaniem 
najczęściej popełnianych przez aplikantów 
błędów.

Na finansowanie realizowanych w latach 
2007–2013 w Temacie Energia Programu 
Współpraca 7. PR przeznaczone jest 2 350 
mln euro. Kwota ta wesprze działania 
w kierunku wzmacnianie efektywności 
energetycznej głównie przez racjonalizację 
zużycia i magazynowania energii. Poszcze-
gólne działania w Temacie Energia mają 
stanowić odpowiedź na pilne wyzwania 
w zakresie bezpieczeństwa dostaw i zmian 
klimatu, przy jednoczesnym wzmacnianiu 
konkurencyjności.

mgr inż. Paulina Szewczyk
Dział Badań i Projektów PP
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czyli media o nas
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Tradycyjnie już, jak co roku w październiku, Politechnika 
Poznańska uczestniczyła w Poznańskim Festiwalu Nauki 
i Sztuki. W ciągu trzech dni można było posłuchać, obejrzeć 
i nawet dotknąć wielu dziedzin nauki uprawianych przez 
naukowców z poznańskich uczelni i Polskiej Akademii Nauk. 
W programie Festiwalu były: wykłady, pokazy i laboratoria, 
warsztaty, wystawy, spektakle teatralne i koncerty, a nawet 
projekcje filmów.

Politechnika Poznańska przygotowała dla ciekawych 
inżynierii obszerny zestaw prezentacji i pokazów 
w laboratoriach naukowych. Sporym zainteresowaniem 
cieszyła się wystawa zdjęć „Lwów-Poznań. Władysław 

POLIFESTIWAL
Czarnecki i Aleksander Grygorowicz – architekci 
na kresach Rzeczpospolitej” przygotowana przez 
pracowników Wydziału Architektury, (Instytut 
Architektury i Planowania Przestrzennego, Zakład 
Historii Architektury i Urbanistyki). W tegorocznej edycji 
festiwalu warto odnotować również aktywny udział 
naszych studentów działającym w kołach naukowych 
i organizacjach studenckich.

Zwieńczeniem dni festiwalowych na naszej uczelni 
był piątkowy wieczorny koncert Zespołu Tańca 
Ludowego Poligrodzianie „Od bitwy pod Grunwaldem do 
Powstania Wielkopolskiego" w Centrum Konferencyjno- 
-Wykładowym.



22 | Głos Politechniki

MONOGRAFIE

Rafał KAPELA: Real time hardware architectures of selected MPEG-7 - discriptions

SKRYPTY

Dariusz HORLA: Podstawy automatyki. Ćwiczenia rachunkowe cz.2
Dariusz HORLA: Metody obliczeniowe optymalizacji w zadaniach
Henryk LEDA: Materiały w budowie maszyn i aplikacjach medycznych
Krzysztof ŁAPSY i in.: Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki

ZESZYTY NAUKOWE

Zeszyt Naukowy Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji vol. 28 nr 1
Zeszyt Naukowy Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji vol. 28 nr 2
Zeszyt Naukowy Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji vol. 28 nr 3
Zeszyt Naukowy Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji vol. 28 nr 4
Zeszyt Naukowy Budowa Maszyn i Zarzadzanie Produkcją Nr 8
Zeszyt Naukowy Foundations of Computing and Decision Sciences vol. 33 no. 3


