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Prof. Andrze| Wiszniewskl

WAŁBRZYCH
WYSTĄPIENIE

NA INAUGURACJI
IOKU AKADEMICKIEGO

pacja nowego roku akade-
l1wtarza się w zyciu każdej
lfocznie, a więc na pozór
-eym nadzwyczajnym: nie
bć nawet takiej jak ja siwej

5l do lego prrywyknąć. Ale
ne rozpoaęciem nowego
iyciu uczelni, a taka chwila
b podsumowania tego, co
gm udziałem w czasie mi_

12miesięcy, oraz tego co nas
nadchodzących, Właśnie

{ otazji jak dzisiejsza, warto
7mzastanowić.

n, że miniony rok akademi-
r Politechniki Wrocławskiej
anpełnie niezłym, a w każ-
anacznie lepszym niż moż-

[o tego spodziewać przed
ma miesiącami. Wówczas
Lowania finansowe
,fatalnie, a to one właśniew
crze określają nasze możli-

wości działania. Przypomnijmy so-
bie: ogłoszone pod koniec roku 1991
cięcia w dotacji budiEto§,ej, nieter-
minowe i zmniejszone wpĘury na
działalność §tatutową i badania
własne, ciągła niepewność co do sy-
tuacji w roku nadchodącym, brak
waloryracji uposażeń, przy 7OVo in-
flacji, to w§zy§tko zarówno
utrudniało działalność bieżącą, jak
teŻ stwarzało atmosferę niepew-
ności. Ostatecznie obraz wpływów fi-
nansowych w roku 191 pnedstawiał
się następująco:
a Dotacja na działalność dyda-

ktyczną: 181,890 mld. d. (mniej
o 15 mld. od zapowiedzianej);

a Dotacja na działalność statu-
tową: 36,551 mld. zł. (mniej o
14,5 nld.zł. od zapowiedzianej).

a Dotacja, na badania własne:
t5,848 mld. zł. (mniej o 6,5 mld.
od zapowiedzianej).

c,d. na sŁ. 2, 3
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Będzle sukces
- to pewne !

18 wneśnia 1992 roku, o godzinie
1,0:00, w filii Politechniki Wrocław-
skiej w Wałbrzychu, odbyła się inau-
guracja roku szkolnego dla pierwsze-
go rocznika studentów§tudium tech-
nicznego'żarądzanie przedsiębior-
stwami" zorganizowanego w ramach
Wydziału Inform awki i Z-aęĄtlzania.
Studium wzoro!ł/ano na francuskich
Uniwersyteckich Insq[utach Tech-
nicznych (I.U.T.).

Uroczystego otwarcia dokonali: ze
strony polskiej _ JM RektorPolitech_
niki Wrocławskiej Profcsor Andrzej
WtszntersĘ ze strony francuskiej -

Prezydent Fundacji Francja-Polska
Pan Jacqucs de Chalendar.

Uroczystość uświetnili, obok
władz Politechniki Wrocławskiej, li_

cznie przybyli goście z Francji i
przedstawiciele regionu.

a

1992l93

c.d. na str 4

Ludwik komorowskl

Mamy INPUT

Blłł,a, że nieprawdopodobne i z
pozoru szaleńcze pomysły trafiają na
szansę realizacji. Biuro TEMPUS
(właśnie przemianowane na Biuro
Programów Międzynarodowych
Działu Nauczania) dostało taką
szansę 1 września. Komisja EWG w
Brukseli przyznala Pol i technice
Wrocławskiej 374,0 tys. ECU (ca
750,0 tys. DM) na finansowanie sty-
pendiów studenckich w jednym Ęlko
roku akademickim L992D3, z gln-
rancją trzyletniego finansowania,
oraz, có w dotychczasowej praktyce
TEMPUS Ęło rzadkością, prawo
koordynacji całego programu.

Projekt pod nazwą INPUT (Inter-
national Netvlork for polish univer_
sity Transformation) został opraco-
wany w Biurze TEMPUS zimą tego
roku, gdy po wielu doświadgzeniach
we współpracy z Brukselą okazało
się, że sam TEMPUS niewiele ma juź
do zaoferowania studentom. INPUT
pow§tał dla §tudentów. U jego pod-
staw le,ł obserwacja, że młodzież po-
szukuje możliwości studiowania za
granicą nawet wtedy, gdy nie wiąże
się to bezpośrednio z wąskim kierun-
kiem specjalizacji i nawet za cŁll,ę
ewentualnego przedłużenia okresu
studiów. Z.ałożono też, że krótki po-
byt w akademickiej Europie jest
źr6dłem raczej pożytecznych
doświadczeń dla polskiej młodzieży
(z czym - stwierdza m zezdziwieniem
- niewszyscy dziś zechą się zgodzić).

Wprowadzbny w Politechnir:e no-
wy regulamin studiów otworzył przed
studentami, przynajmniej formalnie,
możliwŃć zaliczenia zagranicznego
dorobku w podobny sposóbjak zali-
czają wykłady i ćwiczenia we
Wrocławiu. Nie na w§zystkich
wydziałach okaże się to proste, nie

c,d. na str. 5
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INPUT

zaw§ze władze wydziału to zaakcep-
tują - jednak pisąc projekt progra-
mu INPUT sądzilśmŁ ż€ naleźy §tu-
dentom otworzyć drogę, resztę
ukszuŁują wydziałowe środowiska
na miarę sroich horyzontórv i ambi-
cj i. INPUT jest za uądzany pva, 73-
osobo!\ry Komitet Sterujący, w któ-
rym zasiadaj ą v6zn aenń Eze, i/zie-
kanów przedstawicicle, a za§adą
obowiązującą członków komitetu
jest reprezentatywność każdy jest
adwokatem srojego wydziału.

Jako partnerór programu udało
się poryskać 34 uczclnie z knjórv
EWG. Są renomowane uniwersytety
europejskie, ą również prowincjo-
nalne §zkoły techniczne. Każda
zadeklarowała gotowŃć przyj moun-
nia pojedynczych Ęlko studentów,
jednak ogółem zaofermlano nam ok
150 miejsc,we wsąntkich mozlivych
na Politechnice specjalnościach, a
nawet na kierunkach i specjal-
nościach typowo uniwersyteckich.
Sprolvaazając projekt do realisĘcz-
nych możiwości obsługi fali kandy-
datół, zaplanowano 80 osób rocznie
jako górny pułap. Na tjte też otrzy-
mano finansowanic EWG. Dzś, w
praktycznych d)łskusjach ścierają się
dwa poglądy: 10. Ędui€ tłok i miejsc
zabraknie; 21 miejsca zostaną nie-
lłykorzy§tane z braku odporiednich
kandydatół. 7aolim, zechaz, Czy-
telniku, Poprzcćjedno lub drugie sta-
noulisko, nalezą ci się uryjaśnienia.

INPUT nie jest dla każdego. Wa-
runkiem naczelnymjest dobra znajo-
mość jęryka obcego, tego właśnie,
którego uymagają zagraniczni go-
spodarze (np. do Grecji można je-
chać z angielskim, do Holandii z nie-
micckim, angielskim lub francuskim,
ale do Hiszpanii - tylko z hiszpań-
skim). Nad lołalifikacjami jęyko-
wymi kandydatów czuwa przedstawi-
ciel Studium Języków Obcych,
członek Komitetu Sterującego. Jego
zadaniem jeśt strzec, by Ę,jeżdźali
wy,Ęcznie studenci, którry posiadają
dobrą znajomość języka. Taką
gwarancję złozyliŚmy nasrym pańne-
rom. Studiun Języków Obcych
opracoulało kryteria progorł,e, które
powinny zniechęcić kandydat&v, za-
mierzających dopiero za granicą
uczyć się praktycznie obcej mowy.

INPUT ma swoje cechy chara-
kteqłstycane, dodatkorvo zawężające
gruPę Potencjalnych kandydatół.
Zamierzeniem projettu jest prry-
znawanie sqtpcndiów studentom :iuż, sposób ocz5lwisty z Politechniką

ariązanych. Pńorytet otruymują §tu-
denci po zaliczonych 8 semestrach
§tudió, magisterskich. Mają możli-
wośćwyjaźdu naroku 5. lub nawetpo
uąnkaniu dyplomu, jeśli pozo§taną
w Politechnice jako stąŃci lub do-
ktoranci. (Byłby to wówczas
przejściony powrót magistra inzy-
niera do studenckiego stanu).

INPUT zawiera i bardziej wysub-
limorrane bariery. Jest to program
dla samodzielnych. Otrrynujący sty-
pendium wyiei:dizją indywidualnie,
sami zajmują się techniczną stroną
v,yjazdu (podróĄ ubezpieczenie itp),
a za granią zctaną przyjpi na rńłmi
z innymi stud€ntami obcokrajoułca-
mi - żdnej tary$ utgowej. Jadąc
muszą w prryblżeniu okrślić, co za-
micrzają studiować, a na miejscu
unĘętnie przykroić plan do zasta-
§ych warunków. Gospodarze mogą
okazać się serdeczni albo obojętni,
wokół nie będzie innych Polakółrl by
ich zapytać o radę. Bronię poglądu,
że kończący 4 rok studiórp 23łetni
student czy studentka z Wrocławia
podoła temu wyzwaniu, ponieu,aż
znam młodych, kt6ny ptzez, takie
doświadczenia przeszli, pozosta-
wiając doskonałe wrażenie u go§po-
darry. 7-,mm jdnak takich (częściej
zatroska[ych rodziów niż samych
studentóv), których podobne wyma-
gariaprz,erłĄą. Moja rada - zostań
w domu. INPI-IT to nie przedszkole.

Dodatkowego smaku nada poĘ-
towi polskiego studenta za granią
ogólnc vlymaganie programu TEM-
PUS, Ę rłśród studiou,anyclr przed-
miotół znalażysię rónmiez elemen-
ty z dzied/zini nowo@e§ne technolo-
gie, ochrona środowiska i ekologia
oraz ekonomia r5mku. Trzeba będzie
odpowiednie wykłady w uczelni
prryjmującej odszuląć, studiować,

zaliczyć - a po povrrocie przekonać
Dziekana Ę zechciał je wpisać do
indeksu politcchniki. Nie zostawia-
my §tude[tów bez pomocy.
Większość uczelni partnerskich
(choć nie rłmzystkie) nadeshły lepiej
lub gorzej wyglądające informatory o
swoich kierunkach, przedmiotach i
kursach. Z takich samyó korz5ntają
inni studenci tam na miejscu. Jeśli to
nie wystarcza - można pńbować ko-
respondecji. Albo się zastanowić:
ktokohłłiek myślał, że za gralią un-
kają właśnie na niego - niech lepiej
zapomni oĘeździe.

W tych warunkach spodziewam
się, że tylko nielicznym studentom

19. POSIED]ZEIYIE
sENATU

Podczas dziewiętnastego posie-
dzenia, które odĘło się w dniu 25
czerllvcłt 1992 r. Senat poparł wnio-
§ek o mianowanie nastanowisko pro-
fesora nlyczajnego prof.dr.hab.inż.
Eugeniusza Kalinowskiego oraz
wnioski o mianmłanie na stanowisko
profesora nadzwyczajnego doc.doc.
dr.hab.inż: Bożeny Bujnovnkiej, Ja-
cka Skarże*skiego, Tomasza Strue-
leckiego, Andrzeja Szymańskiego,
Eugeniusza Wnuczaka.

W indywidualnym głosolraniu taj-
nyni przyznano nagrody za
miągnięcia dydaktyczne: doc.dr.inż.
Leopoldowi Kamińskiemu, (W-2),
dr.hab.inż. Mirosławowi Soroce (W-
3), doc.dr.hab.inż. Zbigniewowi
Kędrynie (W-4), prof.dr.hab.inż.
Marianowi Cegielskiemu (W-5),
dr,inz. Józefowi Woźniake*,i (W-6),
dr.hab.inż. Krzysztofowi Barto§ze-
wskiemu (W-7), prof.dr.hab.
Lesławowi Martanowi (W-8),
prof.dr.hab.inż. Jerzemu Stańdzie
(W-9), dr.inz. Henrykowi Chrostow-
skiemu (W-10), prof.dr.hab. Czesła-
wowi Ryll-Nardzewskiemu (W-11),
doc.dr.hab.inz. Zbigniałowi Huza-
rowi (CI), mgrJolancie Bystry (Stu-
dium Nauki Jęąyków Obcych).

Podjęto następująće uchwały:
o zatwierdzono zasady rozliczania

etatów naukowo-dydaktycz-
nych, 9dakłcznych i nauko-
wo-technicznych w roku akade-
mickim 1992,B3,

o zobowiązano kierownictwo
Uczelni do kompleksowego
opracowania zasad rozliczania
nauczycieli akademickich z
działalności dydaktycznej w ter-
minie do końca semestru zimo-
wego1992193,

a

a

prryj ęto poprawti i tzuochbie
do Regulaminu studiów PWr-
zaaprobowano utworzenie
zakładów wydziałovycn (Z*lrd
Budownictwa O !ólnąo, 7 zW
Geometńi Wykreślnej) zgo&ie
z propzy cjąDńekana Ędzieła
Architektury, zaopiniowaaą
przez Radę Wydziału przyi
mując, że.usalenia dotyry
majątku i zajmowanych pomic-
szczeń zostaną pcrdjęte enrĘi-
cznie, jak przy utwon€niu pD,
przednich zakładów (uchvera
Senatu z 28.05.92r.),

o wyrażdno zgodęrLa odsprzedz
cz$ci działki prry ul.Witrile ua
rzecz Kla§zloru O.O.Redery
tor}łstów,

o wyrażono zgodę na zawarcie
umo§ry o wspól,praę pomĘtzy
In§tytutem Historii, Arńft elm-
ry i Techniki PWr. i Ę@iah
Architektury Po§teńniki Lrc-
u,skiej.

Rektor oraz Senat przyjęli do
aprobującej wiadomości propoqyqę
prof.J.Zdanowskiego dotycząą
przyporądkowania organizacyjnęo
Stodoniskovego I_aboratcrium lłi-
kroskopii Elektrononrj lnsqmoi
Technologii Elektronowej z &
żeniem, żew prąnzłym roku poocl.
nie zostanie przeprowadzone rm-
znanie w sprawie partycypacji w to-
§ztach j€go utrżymania.

Dr Ryszard Radomski poinffi-
mował, że w reaktywovranym Fuum
A§ystentóil i Adiunktóiq przedsta-
wicielem nauczyci€li akademir*ió
nie będących profesorami w SenrŁ
PWr. został wybrany dr Ludomir
Jankowski. Zastępcami są: dr Jan
Szatkowski, dr Ryszard Radom*t

Halina Łuszczłiąirz

uda się wykorz5ntaćwyjazd w sposób
równoważny §tudiom w Polsce.
Większość prawdopodobnie prze-
dłuźy §tudia o sem€stą Ę nadrobić
powstałe wskutek przerrły zaległosci.
Czy warto? Na to pytanie student
musi sam wypracować odpo,ryićdź.
Ma prawo oczekiwać radyod Ńoich
nduczycicli, prof€§orów i asystentó§,
Politechniki. W tym sensie, rórniez
od postawy kadry nauaająej zaleĘ,
czy studenci będą @ejmowaĆ za-
graniczne \ły^veńie INPUT, i jakie
korąŃci odniosą z podr6Ę.

Profesor Tadeusz Luty,.prorektor
pod którego p.tronatem INPUT
został opracoweny, otwierając inau-

guracyjne posiedzenie Komitąu Sre-
rujące go Ę crył nam, ĘŃmy v@hie
ze §tudentami umieli wytorzysłaĆ
szansę jaĘ uczelni stwarza INPUT.
Wskazał na możlivy nłiąąet zatro-
jonego na tak §zeroĘ slaĘ pmgn-
mu z tnłającymw uczelni 1xocescm
reformy nauczania. Jutro aslnrenra-
mi zostaną wczorajsi stud€nci - b
doświadczenia zagraniczne nb ł
staną bez echa.

skład komitc|u
Sterującęo

-pattz strona Ó.
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