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Od Redakcji      
W tym numerze czasopisma w rubryce 

Aktualności piszemy m.in. o wyróżnieniu, 
jakie spotkało nasz Uniwersytet, który 
został laureatem tegorocznej Międzynaro-
dowej Gali Usług Wspólnych „CEE Outso-
urcing and Shared Services Awards Gala”.  
W silnej konkurencji między przedsiębior-
stwami światowej klasy UTH Radom zwyciężył  
w kategorii „Najlepsza Współpraca Roku 
Uczelnia-Biznes”. Nagrodzone zostały stu-
dia podyplomowe „Nowoczesne usługi biz-
nesowe”, które realizowane są w ramach 
porozumienia zawartego w lutym 2013 roku 
pomiędzy naszą uczelnią, AIG Lincoln Radom 
oraz spółkami miejskimi.

Zainicjowana została współpraca po-
między naszą Uczelnią a Gminą Miasta Ra-
dom. Porozumienie dotyczy nowatorskich 
rozwiązań w zakresie zrównoważonego 
transportu oraz gospodarki niskoemisyjnej, 
(„Współpraca uczelni z miastem”). Naj-
ważniejsze punkty porozumienia są skon-
centrowane na: wykorzystaniu potencjału 
naukowo-badawczego naszej uczelni przy 
tworzeniu koncepcji rozwiązań w tym zakre-
sie oraz tworzeniu rozwiązań technicznych, 
organizacyjnych i finansowych niezbędnych 
do funkcjonowania nowoczesnych systemów 

transportowych i gospodarki niskoemisyjnej 
miasta i regionu.

O ofercie dydaktycznej na nowy rok aka-
demicki piszemy w tekście „Bogata oferta 
dydaktyczna”. Kandydaci mogą przebierać  
w blisko 30 zróżnicowanych kierunkach m.in.: 
technicznych, artystycznych czy humani-
stycznych. 

Zachęcamy do przeczytania wywiadu 
z Wojciechem Perytem, studentem III roku 
Wychowania Fizycznego, wicemistrzem 
świata w kickboxingu, który przybliża nam 
tajniki tej sztuki walki i mierzy w kolejne ty-
tuły mistrzowskie. 

O sukcesach studentek i absolwentek 
Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii  
i Wzornictwa można przeczytać w arty-
kule „Docenione kolekcje”. Ponadto swoje 
refleksje na temat mody przekazuje nam  
w wywiadzie („Moda i użyteczność”) Klaudia 
Kasińska, absolwentka kierunku Wzornic-
two na Wydziale Materiałoznawstwa Tech-
nologii i Wzornictwa.

Wojciech Bielawski
naczelny redaktor

POTRZEBNA KREW!!!
Wojtek Zegarowicz (25 lat) z Radomia potrzebuje naszej pomocy. Stwierdzono u niego ostrą białaczkę 
szpiku. Jego życie jest zagrożone! Obecnie przebywa na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w Instytucie 
Hematologii w Warszawie. Jest w stanie śpiączki farmakologicznej. 

Niezbędna jest krew (niezależnie od grupy) ze wskazaniem na: 
Wojtek Zegarowicz
Radom, ul. Mieszka I 13/46
PESEL 89011308097
Instytut Hematologii i Transfuzjologii – Warszawa,  ul Indory Gandhi
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Senat
Aktualności

Porządek posiedzenia Senatu w dniu 30 
stycznia 2014 roku. 

1.	 Uchwalenie	zmian	w	statucie	uczelni.
2.	 Aktualizacja	składu	Uczelnianej	Odwo-

ławczej	Komisji	Oceniającej	powołanej	
uchwałą	 Senatu	 Nr	 000-11/4/2012		
w	dniu	22.11.2012	r.

3.	 Określenie	przez	 Senat	 liczby	 studen-
tów	studiów	stacjonarnych	 finansowa-
nych	 z	 budżetu	 państwa	 na	 poszcze-
gólnych	 kierunkach	 studiów	 w	 UTH	
Rad.	w	roku	akademickim	2013/2014.

4.	 Określenie	przez	Senat	efektów	kształ-
cenia	 dla	 programu	 kształcenia	 dla	
kierunku	 -	 Prawo w działalności go-
spodarczej	 -	 studia	 pierwszego	 stop-
nia	o	profilu	kształcenia	praktycznym,	
prowadzone	 w	 formie	 stacjonarnej	
i	niestacjonarnej	przez	Wydział	Ekono-
miczny.

5.	 Określenie	przez	Senat	efektów	kształ-
cenia	dla	programu	kształcenia	dla	kie-
runku	-	Dziennikarstwo - studia	pierw-
szego	 stopnia	 o	 profilu	 kształcenia	
praktycznym,	 prowadzone	 w	 formie	
stacjonarnej	 przez	 Wydział	 Filologicz-
no-Pedagogiczny.

6.	 Ustalenie	warunków	 i	 trybu	 rekrutacji	
dla	nowo	utworzonych	od	roku	akade-
mickiego	2014/2015	kierunków:
-		Prawo w działalności gospodarczej	

-	 studia	 pierwszego	 stopnia	 stacjo-
narne	 i	 niestacjonarne	 prowadzone		
na	Wydziale	Ekonomicznym,

-		Dziennikarstwo	 -	 studia	 pierwszego	
stopnia	 stacjonarne	 prowadzone	 na	
Wydziale	 Filologiczno-Pedagogicz-
nym	(uzupełnienie	uchwały	Nr	000-
4/2/2013	Senatu	UTH	Rad.z	dnia	16	
maja	2013	r.).

7.	 Wyrażenie	przez	Senat	opinii	na	wpro-
wadzenie	 do	 planu	 inwestycyjnego	
UTH	Rad.	na	2015	rok	inwestycji	pod	
nazwą	 „Przebudowa	 klatek	 schodo-
wych	i	segmentów	mieszkalnych	wraz	
z	infrastrukturą	wewnętrzną	oraz	budo-
wy	 dwóch	 dźwigów	 przystosowanych	
dla	 potrzeb	 ppoż.	 w	 budynku	 Domu	
Studenta	Nr	3	część	A	i	B”.

8.	 Opinia	 Senatu	 w	 sprawie	 regulaminu	
Wydziału	Sztuki.

9.	 	 Zmiana	 nazwy	 Centrum	 Eksploata-
cji	Kolei	Dużych	Prędkości	 -	 jednostki	
ogólnouczelnianej	 -	 na	 Centrum	 Eks-
ploatacji	i	Bezpieczeństwa	Transportu.

10.	 Analiza	 procesu	 dydaktycznego	 i	 ob-
ciążeń	 dydaktycznych	 za	 rok	 akade-
micki	2012/2013.

11.	 Wyrażenie	przez	 Senat	 opinii	w	 spra-
wie	 zawarcia	 przez	 rektora	 umowy	
o	 współpracy	 pomiędzy	 Uniwersyte-
tem	 Technologiczno-Humanistycznym	
im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Radomiu	
a	 Międzynarodową	 Fundacją	 Kultury	
i	Edukacji	w	Sankt	Petersburgu,	Fede-
racja	Rosyjska.

12.	 Wyrażenie	przez	 Senat	 opinii	w	 spra-
wie	 zawarcia	 przez	 rektora	 umów	
o	 współpracy	 pomiędzy	 Uniwersyte-
tem	 Technologiczno-Humanistycznym	
im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Radomiu	
a:
•	Państwową	 Szkołą	 Wyższą	 przy	

Azowskim	 Państwowym	 Uniwersy-
tetem	Technicznym	(Mariupol,	Ukra-
ina),

•	Państwowym	Uniwersytetem	w	Ma-
riupolu	(Ukraina).

13.	 Wyrażenie	przez	 Senat	 opinii	w	 spra-
wie	 zawarcia	 przez	 rektora	 umowy	
o	 współpracy	 pomiędzy	 Uniwersyte-
tem	 Technologiczno-Humanistycznym	
im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Radomiu	
a	 Uniwersytetem	 w	 Ługańsku	 (Ukra-
ina).

14.	 Sprawy	różne.

Porządek posiedzenia Senatu w dniu 27 
lutego 2014 roku. 

1.	 Przyznanie	 Medalu	 im.	 Kazimierza	
Pułaskiego	Panu	Andrzejowi	Stanikow-
skiemu,	prezesowi	International	Tobac-
co	Machinery	Poland	Sp.	z	o.o.

2.	 Opinia	Senatu	w	sprawie	wniosków	o	
nagrody	 Ministra	 Nauki	 i	 Szkolnictwa	
Wyższego	 dla	 nauczycieli	 akademic-
kich	za	rok	2013.

3.	 Opinia	 Senatu	w	 sprawie	 rozwiązania	
stosunku	pracy	z	nauczycielem	akade-
mickim.

4.	 Złożenie	 przez	 rektora	 sprawozdania	
z	 realizacji	 programu	naprawczego	 za	
IV	kwartał	2013	r.

5.	 Opinia	 Senatu	 w	 sprawie	 regulaminu	
Wydziału	Ekonomicznego.

6.	 Opinia	 Senatu	 w	 sprawie	 regulaminu	
Wydziału	Materiałoznawstwa,	Techno-
logii	i	Wzornictwa.	

7.	 Opinia	 Senatu	 w	 sprawie	 regulaminu	
Wydziału	Mechanicznego.

8.	 Opinia	 Senatu	 w	 sprawie	 regulaminu	
Wydziału	 Filologiczno-Pedagogiczne-
go.

9.	 Określenie	przez	Senat	efektów	kształ-
cenia	 dla	 kierunku	 -	 Bezpieczeństwo 
i higiena pracy	 –	 studia	 pierwszego	
stopnia	 o	 profilu	 kształcenia	 ogólno-
akademickim,	prowadzone	przez	Wy-
dział	 Materiałoznawstwa,	 Technologii		
i	Wzornictwa.

10.	 Określenie	przez	Senat	efektów	kształ-
cenia	dla	kierunku	-	Zielone technolo-
gie	–	studia	pierwszego	stopnia	o	pro-
filu	 kształcenia	 ogólnoakademickim,	
prowadzone	przez	Wydział	Materiało-
znawstwa,	Technologii	i	Wzornictwa.

11.	 Określenie	przez	Senat	efektów	kształ-
cenia	dla	kierunku	-	Wzornictwo	–	stu-
dia	drugiego	stopnia	o	profilu	kształce-
nia	 ogólnoakademickim,	 prowadzone	
wspólnie	 przez	 Wydział	 Sztuki	 i	 Wy-
dział	 Materiałoznawstwa,	 Technologii		
i	Wzornictwa.	

12.	 Ustalenie	warunków	 i	 trybu	 rekrutacji	
dla	nowo	utworzonych	od	roku	akade-
mickiego	2014/2015	kierunków:
-		Bezpieczeństwo i higiena pracy	–	stu-

dia	 pierwszego	 stopnia	 stacjonarne	
i	niestacjonarne	o	profilu	kształcenia	
ogólnoakademickim,

-		Zielone technologie	 –	 studia	 pierw-
szego	 stopnia	 stacjonarne	 o	 profilu	
kształcenia	ogólnoakademickim	pro-
wadzonych	 przez	 Wydział	 Materia-
łoznawstwa,	 Technologii	 i	 Wzornic-
twa	 (uzupełnienie	uchwały	Nr	000-
4/2/2013	Senatu	UTH	Rad.	z	dnia	16	
maja	2013	roku	w	sprawie	ustalenia	
warunków	 i	 trybu	 rekrutacji,	w	 tym	
prowadzonej	w	drodze	 elektronicz-
nej	 dla	 poszczególnych	 kierunków	
studiów	w	UTH	Rad.	w	roku	akade-
mickim	2014/2015).

13.	 Ustalenie	 warunków	 i	 trybu	 rekruta-
cji	 dla	 nowo	 utworzonego	 kierun-
ku	 -	 Wzornictwo	 –	 studia	 drugiego		
stopnia	 stacjonarne	o	profilu	 kształce-
nia	 ogólnoakademickim,	 prowadzone	
wspólnie	 przez	 Wydział	 Sztuki	 i	 Wy-
dział	 Materiałoznawstwa,	 Technologii		
i	Wzornictwa.

14.	Opinia	Senatu	w	sprawie	konieczności	
wymiany	 dotychczas	 używanego	 na	
potrzeby	 uczelni	 samochodu	 osobo-
wego	marki	Honda.

15.	Sprawy	różne.
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ORGANIZACJA
W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku 
do dnia 31 marca 2014 roku ukazały się 
następujące akty normatywne J. M. Rek-
tora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu:

* Zarządzenia Rektora

Nr 1 z dnia 17 stycznia 2014 r.	w	sprawie	
zmiany	strukturalnej	w	Wydziale	Materiało-
znawstwa,	Technologii	i	Wzornictwa.
Nr 2 	z dnia  17  stycznia  2014 r.		w	sprawie	
ustalenia	odpłatności	za	korzystanie	z	miejsca	
na	 parkingu	 Uczelni	 	 oraz	 odpłatności	 za	
najem	garażu.
Nr 3 z dnia 31 stycznia 2014 r.	w	sprawie	
ogłoszenia	uchwały	Nr	000-1/1/2014		Senatu	
Uniwersytetu	Technologiczno-Humanistycz-
nego	im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Radomiu	
z	dnia	30	stycznia	2014	r.	w	sprawie	uchwa-
lenia		zmian	w	statucie	Uczelni.
Nr 4  z dnia 31 stycznia 2014 r.	w	sprawie	
ogłoszenia	uchwały	Nr	000-1/2/2014	Senatu	
Uniwersytetu	Technologiczno-Humanistycz-
nego	im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Radomiu		
z	dnia	30	stycznia	2014	r.	w	sprawie:
1)	 aktualizacji	składu	Uczelnianej	Odwoław-

czej	 Komisji	 Oceniającej	 powołanej	 na	
okres	od	1.01.2013	r.	do	31.12.2016	r.,

2)	 ogłoszenia	składu	Uczelnianej	Odwoław-
czej	Komisji	Oceniającej.

Nr 5 z dnia 31 stycznia 2014 r.	w	sprawie	
ogłoszenia	uchwały	Nr	000-1/6/2014	Senatu	

Uniwersytetu	Technologiczno-Humanistycz-
nego	im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Radomiu		
z	dnia	30	stycznia	2014	r.	w	sprawie	ustalenia	
warunków	i	trybu	rekrutacji	dla	nowo	utwo-
rzonych	od	roku	akademickiego	2014/2015	
kierunków:
–		 Prawo	 w	 działalności	 gospodarczej	 –	

studia	 pierwszego	 stopnia	 stacjonarne																		
i	niestacjonarne	prowadzone	przez	Wy-
dział	Ekonomiczny,

–		 Dziennikarstwo	 –	 studia	 pierwszego	
stopnia	 stacjonarne	 prowadzone	 przez	
Wydział	Filologiczno-Pedagogiczny

(uzupełnienie	 uchwały	 Nr	 000-4/2/2013	
Senatu	 UTH	 Rad.	 z	 dnia	 16	 maja	 2013	
roku	w	sprawie	ustalenia	warunków	i	trybu	
rekrutacji,	 w	 tym	 prowadzonej	 w	 drodze	
elektronicznej,	 dla	poszczególnych	kierun-
ków	 studiów	 w	 Uniwersytecie	 Technolo-
giczno-Humanistycznym	 im.	 Kazimierza	
Pułaskiego	w	Radomiu	w	roku	akademickim	
2014/2015).
Nr 6 z dnia 31 stycznia 2014 r.	 w	 spra-
wie	 wprowadzenia	 regulaminu	 Wydziału	
Sztuki	 Uniwersytetu	 Technologiczno-Hu-
manistycznego	 im.	 Kazimierza	 Pułaskiego	
w	Radomiu.
Nr 7 z dnia 14 lutego 2014 r.	w	 sprawie	
zasad	finansowania	przewodu	doktorskiego,	
postępowania	 habilitacyjnego	 i	 postępo-
wania	o	nadanie	 tytułu	profesora	przepro-
wadzanych	 przez	 wydziały Uniwersytetu	
Technologiczno-Humanistycznego	im.	Kazi-
mierza	Pułaskiego	w	Radomiu	oraz	ustalenia	

wzoru	oświadczenia	pracowników	UTH	Rad.	
dotyczących	 dofinansowania	 przewodów	
i	postępowań	prowadzonych	w	UTH	Rad.		
i	w	innych	jednostkach.
Nr 8 z dnia 25 lutego 2014 r.	w	 sprawie	
zasad	przydzielania	nauczycielom	akademic-
kim,	 pracownikom	 naukowo-technicznym		
i	technicznym	pomieszczeń	biurowych.
Nr 9 z dnia 28 lutego 2014 r. w	sprawie	
wprowadzenia	 regulaminu	 Wydziału	 Eko-
nomicznego	Uniwersytetu	Technologiczno-
Humanistycznego	im.	Kazimierza	Pułaskiego	
w	Radomiu.
Nr 10  z dnia 28 lutego 2014 r. w	sprawie	
wprowadzenia	regulaminu	Wydziału	Filolo-
giczno-Pedagogicznego	Uniwersytetu	Tech-
nologiczno-Humanistycznego	im.	Kazimierza	
Pułaskiego	w	Radomiu.
Nr 11 z dnia 28 lutego 2014 r. w	sprawie	
wprowadzenia	 regulaminu	 Wydziału	 Ma-
teriałoznawstwa,	Technologii	 i	Wzornictwa	
Uniwersytetu	 Technologiczno-Humani-
stycznego	im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Ra-
domiu.
Nr 12 z dnia 28 lutego 2014 r. w	sprawie	
wprowadzenia	 regulaminu	 Wydziału	 Me-
chanicznego	Uniwersytetu	Technologiczno-
Humanistycznego	im.	Kazimierza	Pułaskiego	
w	Radomiu.
Nr 13 z dnia 28 lutego 2014 r. w	sprawie	
ogłoszenia	 uchwały	 Nr	 000-2/13/2014	
Senatu	 Uniwersytetu	 Technologiczno-Hu-
manistycznego	 im.	 Kazimierza	 Pułaskiego	
w	Radomiu	z	dnia	27	lutego	2014	r.	w	spra-

Porządek posiedzenia Senatu w dniu 27 
marca 2014 roku. 

1.	 Uchwalenie	zmian	w	statucie	Uczelni.
2.	 Uchwalenie	szczegółowych	zasad	i	try-

bu	 nadawania	 tytułu	 doktora	 honoris	
causa	 w	 Uniwersytecie	 Technologicz-
no-Humanistycznym	 im.	 Kazimierza	
Pułaskiego	w	Radomiu.

3.	 Przedstawienie	 przez	 rektora	 wniosku	
w	 sprawie	 wszczęcia	 postępowania	
o	 nadanie	 prof.	 dr.	 hab.	 inż.	 Jerzemu	
Merkiszowi	 tytułu	 doktora	 honoris	
causa	 Uniwersytetu	 Technologiczno-
Humanistycznego	im.	Kazimierza	Puła-
skiego	w	Radomiu.	

4.	 Wyznaczenie	 promotora,	 wskazanego	
przez	 Radę	 Wydziału	 Mechaniczne-
go,	 w	 postępowaniu	 o	 nadanie	 	 prof.	
dr.	hab.	inż.	Jerzemu	Merkiszowi	tytułu	

doktora	 honoris	 causa	 Uniwersytetu	
Technologiczno-Humanistycznego	 im.	
Kazimierza	Pułaskiego	w	Radomiu.

5.	 Wyznaczenie	 wskazanych	 przez	 Radę	
Wydziału	 Mechanicznego	 trzech	 re-
cenzentów	dorobku	naukowego	i	osią-
gnięć	 zawodowych	 prof.	 dr.	 hab.	 inż.	
Jerzego	 Merkisza	 w	 postępowaniu	 o	
nadanie	 tytułu	 doktora	 honoris	 causa	
Uniwersytetu	 Technologiczno-Huma-
nistycznego	im.	Kazimierza	Pułaskiego	
w	Radomiu.

6.	 Opinia	 Senatu	 w	 sprawie	 regulaminu	
Wydziału	Nauk	o	Zdrowiu	i	Kultury	Fi-
zycznej.

7.	 Opinia	 Senatu	 w	 sprawie	 regulaminu	
Wydziału	Transportu	i	Elektrotechniki.

8.	 Określenie	przez	Senat	efektów	kształ-
cenia	dla	kierunku	-	Samochody i bez-
pieczeństwo w transporcie drogowym 

- studia	 pierwszego	 stopnia	 o	 profilu	
praktycznym,	 prowadzone	 przez	 Wy-
dział	Mechaniczny.

9.	 Ustalenie	warunków	 i	 trybu	 rekrutacji	
dla	nowo	utworzonego	od	roku	akade-
mickiego	2014/2015	kierunku	-		Samo-
chody i bezpieczeństwo	w transporcie 
drogowym	-	studia	pierwszego	stopnia	
o	 profilu	 praktycznym,	 prowadzone	
przez	 Wydział	 Mechaniczny	 (uzupeł-
nienie	 uchwały	 Nr	 000-4/2/2013	 Se-
natu	UTH	Rad.	 z	 dnia	 16	maja	 2013	
roku	 w	 sprawie	 ustalenia	 warunków		
i	 trybu	rekrutacji,	w	tym	prowadzonej		
w	drodze	elektronicznej	dla	poszczegól-
nych	kierunków	studiów	w	UTH	Rad.	
w	roku	akademickim	2014/2015).

10.	 Sprawy	różne.

Aneta Mirosz



6 Z Życia Uniwersytetu

wie	ustalenia	warunków	i	trybu	rekrutacji	dla	
nowo	utworzonych	od	roku	akademickiego	
2014/2015	kierunków:
–		 Bezpieczeństwo	i	higiena	pracy	–	studia	

pierwszego	stopnia	stacjonarne	i	niesta-
cjonarne,

–		 Zielone	technologie	–	studia	pierwszego	
stopnia	stacjonarne	

prowadzonych	 przez	 Wydział	 Materiało-
znawstwa,	 Technologii	 i	 Wzornictwa	 (uzu-
pełnienie	uchwały	Nr	000-4/2/2013	Senatu	
UTH	Rad.	z	dnia	16	maja	2013	roku	w	spra-
wie	ustalenia	warunków	 i	 trybu	 rekrutacji,		
w	tym	prowadzonej	w	drodze	elektronicz-
nej,	dla	poszczególnych	kierunków	studiów		
w	 Uniwersytecie	 Technologiczno-Humani-
stycznym	im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Rado-
miu	w	roku	akademickim	2014/2015).
Nr 14 z dnia 28 lutego 2014 r.	w	sprawie	
ogłoszenia	 uchwały	 Nr	 000-2/14/2014	
Senatu	 Uniwersytetu	 Technologiczno-Hu-
manistycznego	 im.	 Kazimierza	 Pułaskiego	
w	Radomiu	z	dnia	27	lutego	2014	r.	w	spra-
wie	 ustalenia	 warunków	 i	 trybu	 rekrutacji	
dla	kierunku	-	Wzornictwo	-	studia	drugiego	
stopnia	 stacjonarne	 prowadzone	 wspólnie	
przez	 Wydział	 Sztuki	 i	 Wydział	 Materia-
łoznawstwa,	 Technologii	 i	 Wzornictwa		
w	roku	akademickim	2014/2015	(uzupełnie-
nie	uchwały	Nr	000-4/2/2013	Senatu	UTH	
Rad.	z	dnia	16	maja	2013	roku	w	sprawie	
ustalenia	warunków	i	trybu	rekrutacji,	w	tym	
prowadzonej	w	drodze	elektronicznej,	dla	
poszczególnych	kierunków	studiów	w	Uni-
wersytecie	Technologiczno-Humanistycznym	
im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Radomiu	w	roku	
akademickim	2014/2015).
Nr 15 z dnia 28 marca 2014 r. w	sprawie	
ogłoszenia	uchwały	Nr	000-3/1/2014		Senatu	
Uniwersytetu	Technologiczno-Humanistycz-
nego	im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Radomiu	
z	dnia	27	marca	2014	r.	w	sprawie	uchwa-
lenia		zmian	w	statucie	Uczelni.
Nr 16 z dnia 28 marca 2014 r. w	sprawie	
ogłoszenia	 uchwały	 Nr	 000-3/2/2014	 	 Se-
natu	 Uniwersytetu	 Technologiczno-Hu-
manistycznego	 im.	 Kazimierza	 Pułaskiego																							
w	 Radomiu	 z	 dnia	 27	 marca	 2014	 r.		
w	sprawie	uchwalenia	szczegółowych	zasad																	
i	 trybu	 nadawania	 tytułu	 doktora	 honoris	
causa	w	Uniwersytecie	Technologiczno-Hu-
manistycznym	 im.	 Kazimierza	 Pułaskiego		
w	Radomiu.
Nr 17 z dnia 28 marca 2014 r. w	sprawie	
wprowadzenia	regulaminu	Wydziału	Nauk															
o	Zdrowiu	i	Kultury	Fizycznej	Uniwersytetu	
Technologiczno-Humanistycznego	 im.	 Ka-

zimierza	Pułaskiego	w	Radomiu.
Nr 18 z dnia 28 marca 2014 r. w	sprawie	
wprowadzenia	regulaminu	Wydziału	Trans-
portu	 i	 Elektrotechniki	 Uniwersytetu	 Tech-
nologiczno-Humanistycznego	 im.	Kazimie-
rza	Pułaskiego	w	Radomiu.
Nr 19 z dnia 28 marca w	sprawie	ogłosze-
nia	uchwały	Nr	000-3/9/2014	Senatu	Uni-
wersytetu	 Technologiczno-Humanistyczne-
go	 im.	 Kazimierza	 Pułaskiego	 w	 Radomiu		
z	dnia	27	marca	2014	r.	w	sprawie	ustalenia	
warunków	i	trybu	rekrutacji	dla	nowo	utwo-
rzonego	od	roku	akademickiego	2014/2015	
kierunku	 -	 Samochody	 i	 bezpieczeństwo		
w	 transporcie	 drogowym	 -	 studia	 pierw-
szego	 stopnia	 stacjonarne	 i	 niestacjonarne	
prowadzone	 przez	 	 Wydział	 Mechaniczny	
(uzupełnienie	 uchwały	 Nr	 000-4/2/2013	
Senatu	 UTH	 Rad.	 z	 dnia	 16	 maja	 2013	
roku	w	sprawie	ustalenia	warunków	i	trybu	
rekrutacji,	 w	 tym	 prowadzonej	 w	 drodze	
elektronicznej,	 dla	poszczególnych	kierun-
ków	 studiów	 w	 Uniwersytecie	 Technolo-
giczno-Humanistycznym	 im.	 Kazimierza	
Pułaskiego	 w	 Radomiu	 w	 roku	 akademic-
kim	2014/2015).

* Aneksy do zarządzeń Rektora

Aneks Nr 26 z dnia 17 stycznia 2014 r.		
do zarządzenia R-8/2010 w	 sprawie	
wprowadzenia	 wykazu	 identyfikatorów	
cyfrowych	 i	 symboli	 literowych	 jednostek		
w	Uczelni.
Aneks Nr 1 z dnia 31 stycznia 2014 r.  
do zarządzenia R-41/2011 w	sprawie utwo-
rzenia	 Centrum	 Eksploatacji	 Kolei	 Dużych	
Prędkości	jako	jednostki	ogólnouczelnianej														
o	 charakterze	 dydaktyczno-badawczym		
z	siedzibą	na	Wydziale	Transportu	i	Elektro-
techniki.
Aneks Nr 2 z dnia 20 lutego 2014 r.  
do zarządzenia R-88/2013	w	sprawie	ogło-
szenia	 załącznika	 nr	 1	 na	 rok	 akademicki	
2013/2014	 do	 Regulaminu	 ustalania	 wy-
sokości,	przyznawania	i		wypłacania	świad-
czeń	 pomocy	 materialnej	 dla	 studentów	
i	 doktorantów	 Uniwersytetu	 Technologicz-
no-Humanistycznego	 im.	Kazimierza	Puła-
skiego	w	Radomiu.
Aneks Nr 1 z dnia 5 marca 2014 r.  
do zarządzenia R-58/2013 w	sprawie	wpro-
wadzenia	 Regulaminu	 kontroli	 zarządczej		
w	 Uniwersytecie	 Technologiczno-Humani-
stycznym	im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Ra-
domiu	w	okresie	obowiązywania	programu	
naprawczego	na	lata	2012	–	2015	uchwa-

lonego	 przez	 Senat	 w	 dniu	 21.09.2012	 r.	
(Uchwała	Nr	000-9/3/2012).
Aneks Nr 1 z dnia 6 marca 2014 r. do za-
rządzenia R-19/2013 w	 sprawie	 powoła-
nia	 Rektorskiego	 Zespołu	 ds.	 opiniowania	
wniosków	o	ordery,	odznaczenia	 i	medale	
dla	pracowników	Uczelni.
Aneks Nr 8 z dnia 25 marca 2014 r.  
do zarządzenia R-5/2006 w	sprawie	zasad	
organizacji	 studenckich	 praktyk	 zawodo-
wych	 i	 pedagogicznych	 w	 Uniwersytecie	
Technologiczno-Humanistycznym	im.	Kazi-
mierza	Pułaskiego	w	Radomiu.

* Pisma okólne Rektora

Nr 1 z dnia 15 stycznia 2014 r.	 w	 spra-
wie	 ustalenia	 w	 2014	 roku	 dni	 wolnych		
od	pracy	w	zamian	za	święta	przypadające	
w	sobotę.
Nr 2 z dnia 10 lutego 2014 r.	w	 sprawie	
uchwalenia	przez	Uczelnianą	Radę	Samo-
rządu	Studenckiego	Uniwersytetu	–	Kodeksu	
Etyki	Studenta	Uniwersytetu	Technologiczno-
Humanistycznego	im.	Kazimierza	Pułaskiego	
w	Radomiu.
Nr 3 z dnia 10 lutego 2014 r.	w	 sprawie	
uchwalenia	 przez	 Radę	 Samorządu	 Dok-
torantów	 Uniwersytetu	 –	 Kodeksu	 Etyki	
Doktoranta	 Uniwersytetu	 Technologiczno-
Humanistycznego	im.	Kazimierza	Pułaskiego	
w	Radomiu.
Nr 4 z dnia 19 lutego 2014 r.	w	 sprawie	
zasad	finansowania	przewodu	doktorskiego	
dla	uczestników	stacjonarnych	i	niestacjonar-
nych	studiów	doktoranckich	prowadzonych	
w	 Uniwersytecie	 Technologiczno-Huma-
nistycznym	 im.	 Kazimierza	 Pułaskiego		
w	Radomiu.

* Polecenia  służbowe Rektora

Nr 1 z dnia 7 stycznia 2014 r.	w	sprawie	
wytycznych	do	sporządzenia	planu	urlopów	
wypoczynkowych	na	2014	rok.
Nr 2 z dnia 9 stycznia 2014 r.	w	sprawie	
powołania	Wydziałowych	Komisji	ds.	Oce-
ny	Efektów	Kształcenia.
Nr 3 z dnia 15 stycznia 2014 r.	w	sprawie	
akceptacji	przez	Rektora	terminów	urlopów	
wypoczynkowych	 kierowników	 jednostek	
administracyjnych	 podległych	 Prorektorom	
i	Kanclerzowi	Uczelni.

Aneta Mirosz
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Uniwersytet Technologiczno-Humanistycz-
ny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
został laureatem tegorocznej Międzynaro-
dowej Gali Usług Wspólnych „CEE Outsour-
cing and Shared Services Awards Gala”. 

Na	uroczystej	gali,	w	dniu	6	lutego	br.	
w	Warszawie,	odbyła	się	ceremonia	
wręczenia	 nagród	 dla	 najlepszych	

firm	i	miast	wspierających	branżę	BPO/SSC	
(sektor	usług	dla	biznesu	oraz	centrów	usług	
wspólnych)	z	Europy	Centralnej	 i	Wschod-
niej.	Ponad	280	gości	wzięło	w	niej	udział.	
Wyłonieni	 zostali	 zwycięzcy	 spośród	 140	
nominowanych	 -	 22	 firmy,	 miasta	 i	 osoby	
indywidualne	 zostali	 uhonorowani	 za	 ich	
wyjątkową	działalność.	

W	 silnej	 konkurencji	 między	 przedsię-
biorstwami	 światowej	 klasy	 UTH	 Radom	
zwyciężył	w	kategorii	„Najlepsza	Współpraca	
Roku	Uczelnia-Biznes”. Nagrodzone	zostały	
studia	 podyplomowe	 „Nowoczesne	 usługi	
biznesowe”,	które	realizowane	są	w	ramach	
porozumienia	 zawartego	 w	 lutym	 2013	

Współpraca Roku Uczelnia-Biznes

NAJLEPSZY W STUDIACH 
PODYPLOMOWYCH

roku	pomiędzy	naszą	uczelnią,	AIG	Lincoln	
Radom	oraz	spółkami	miejskimi.	W	studiach	
uczestniczą	absolwenci	studiów	pierwszego	
oraz	 drugiego	 stopnia	 różnych	 kierunków	
studiów,	 zainteresowani	 specjalizowaniem	
się	w	branży	usług	outsourcingowych.	Studia	
te	są	przykładem	wspólnego	działania	mają-
cego	na	celu	lepsze	dostosowanie	kształcenia	
do	 bieżących	 wymogów	 bardzo	 trudnego		
i	wymagającego	współczesnego	rynku	pracy.	
Szczególne	 znaczenie	 ma	 tu	 nasz	 lokalny	
rynek	 i	 sytuacja	 społeczno	 –	 gospodarcza	
regionu.	

Jest	 to	 kolejna	 forma	 wypracowania	
trwałej	 i	 owocnej	 współpracy	 pomiędzy	
sferą	nauki,	władzami	miasta	i	regionu	oraz	
lokalnymi	przedsiębiorcami	i	potencjalnymi	
inwestorami.	 Kierunek	 ten	 jest	 swoistego	
rodzaju	 odpowiedzią	 na	 zapotrzebowanie	
rynku	 dot.	 pracowników	 wykształconych		
i	ukierunkowanych	na	branże	usług	wspól-
nych.	 Otwarcie	 studiów	 zostało	 poprze-
dzone	analizą	potrzeb	firm	z	sektora	BPO/
SSC.	Studia	oferują	staże	i	praktyki	dla	naj-

lepszych	studentów,	a	zajęcia	prowadzą	nie	
tylko	 wykładowcy	 naszego	 Uniwersytetu,	
ale	 także	 przedstawiciele	 firm,	 dzięki	 cze-
mu	 słuchacze	 mają	 okazję	 poznać	 prak-
tyczne	aspekty	pracy	w	outsourcingu.	Firmy	
outsorcingowe,	mówiąc	w	 skrócie,	 kojarzą	
zleceniodawców	 i	 zleceniobiorców.	 Takie	
podmioty,	zatrudniające	radomian,	powsta-
ją	również	w	naszym	mieście.	

Jak	mówi	Aneta	Mirosz,	rzecznik	prasowy	
rektora:	Program studiów został dostosowany 
pod kątem potrzeb potencjalnych pracodaw-
ców. Chcemy, aby nasi absolwenci mieli jak 
największe szanse na znalezienie dobrej pracy 
w Radomiu, a  firmy otrzymały jak najlepiej 
przygotowanego pracownika	 –	 dodaje	 na	
zakończenie.

Roczne	 studia	 podyplomowe	 mają	 na	
celu	przygotowanie	 absolwentów	do	 pod-
jęcia	pracy	w	sektorze	nowoczesnych	usług	
biznesowych.	Kierunek	jest	współfinansowa-
ny	przez	radomskie	spółki	miejskie.	

(red.)

W dniu 14 stycznia 2014 roku. w Mini-
sterstwie Infrastruktury i Rozwoju miało 
miejsce podpisanie Deklaracji dla Przy-
szłości Transportu. Wydarzenie to było 
jednocześnie uroczystą inauguracją Klastra 
Inteligentnych Systemów Transportowych 
(ITS).
											

Deklaracja	 ma	 na	 celu	 wspieranie	
rozwoju	nowoczesnej	infrastruktury	
transportowej	i	dążenie	do	stworze-

nia	 interoperacyjnego,	 ponadregionalnego	
systemu	zarządzania	transportem,	opartego	
na	 międzymodalnych	 węzłach	 transporto-
wych. Podpisanie	Deklaracji	ma	mieć	prze-
łomowe	znaczenie	dla	integracji	środowisk	
transportowych,	 naukowych	 i	 samorządo-
wych	w	celu	wspólnego	działania	na	rzecz	
przyszłości	nowoczesnego	transportu.

W	 spotkaniu	 wzięli	 udział:	 Elżbieta	
Bieńkowska	 -	 wiceprezes	 Rady	 Ministrów,	

Podpisanie deklaracji

PRZYSZŁOŚĆ TRANSPORTU

Bartłomiej	 Bodio	 -	 minister	 infrastruktury		
i	rozwoju,	prezes	Klastra	ITS,	poseł	na	Sejm,	
przewodniczący	 Parlamentarnego	 Zespołu	
ds.	Inteligentnych	Systemów	Transportowych	
i	Logistycznych,	Janusz	Dyduch	-	przewodni-
czący	Komitetu	Transportu	Polskiej	Akademii	
Nauk	oraz	prof.	dr	hab.	inż.	Zbigniew	Łukasik	
J.M.	 Rektor	 Uniwersytetu	 Technologiczno-
Humanistycznego	im.	Kazimierza	Pułaskiego	
w	Radomiu

Podpisaniu	 dokumentu	 towarzyszyła	
konferencja	 prasowa	 z	 udziałem	 między	
innymi	kierownictwa	Ministerstwa	Infrastruk-
tury	 i	 Rozwoju,	 Generalnej	 Dyrekcji	 Dróg	
Krajowych	 i	 Autostrad,	 Centrum	 Unijnych	
Projektów	Transportowych,	Polskiej	Akademii	
Nauk,	Związku	Klastrów	Polskich	oraz	Klastra	
ITS.	Podczas	konferencji,	oprócz	krajowych	
planów	rozwoju	infrastruktury	transportowej	
i	 inteligentnych	 systemów	 transportowych,	
została	 przedstawiona	 działalność	 klastrów	

w	 Polsce	 oraz	 założenia	 funkcjonowania	
Klastra	ITS.

Klaster	 ITS został	 zarejestrowany	 23	
września	2013	r.	i	jego	działania	mają	zmie-
rzać	w	kierunku	propagowania	i	wspierania	
rozwoju	Inteligentnych	Systemów	Transpor-
towych	 w	 Polsce.	 Ideą	 powołania	 Klastra	
ITS	 jest	 stworzenie	 platformy	 wzajemnej	
współpracy	 i	 wymiany	 wiedzy	 pomiędzy	
przedsiębiorstwami,	jednostkami	naukowo-
badawczymi	 oraz	 władzami	 publicznymi	
skupionymi	w	obszarze	szeroko	rozumianych	
inteligentnych	 systemów	 transportowych,	
a	 także	 wsparcie	 powiązań	 między	 nimi		
i	 wzmocnienie	 ich	 potencjału	 innowacyj-
nego.	Koordynatorem	Klastra	jest	Stowarzy-
szenie	ITS	Polska,	a	partnerami	Klastra	mają	
zostać	uczelnie,	jednostki	naukowo-badaw-
cze	oraz	przedsiębiorstwa.

Aneta Mirosz
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W marcu miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego, inicjują-
cego wzajemną współpracę pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno - 
Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu a Gminą Miasta 
Radom. Porozumienie dotyczący nowatorskich rozwiązań w zakresie 
zrównoważonego transportu oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Najważniejsze	punkty	porozumienia	są	skoncentrowane	na:	wyko-
rzystaniu	potencjału	naukowo-badawczego	naszej	Uczelni	przy	
tworzeniu	 koncepcji	 rozwiązań	w	 tym	zakresie	oraz	 tworzeniu	

rozwiązań	technicznych,	organizacyjnych	i	finansowych	niezbędnych	do	
funkcjonowania	 nowoczesnych	 systemów	 transportowych	 i	 gospodarki	
niskoemisyjnej	miasta	i	regionu.	Dokument	podpisali:	w	imieniu	Uczelni	-	
prof.	dr	hab.	inż.	Zbigniew	Łukasik	-	rektor	UTH	Radom,	a	ze	strony	Gminy	
Miasta	Radom	-	Andrzej	Kosztowniak	-	prezydent	Miasta	Radomia. 

Podczas	uroczystej	konferencji	prasowej	rektor	podkreślił,	że	cieszy	go	
krystalizująca	się	współpraca	pomiędzy	Uniwersytetem	a	władzami	miasta.	
Podkreślił,	że	niezwykle	istotny	jest	fakt	współuczestniczenia	Uczelni	w	tak	
ważnym	dla	Radomia	i	regionu	projekcie,	jakim	jest	transport.	W	szcze-
gólności	ta	współpraca	będzie	dotyczyć	tworzenia	nowatorskich	koncepcji	
zrównoważonego	 transportu	 miejskiego	 i	 gospodarki	 niskoemisyjnej	 w	
planowaniu	strategicznym	i	przestrzennym	miasta	Radomia	i	regionu.	Przy-
pominał	ponadto,	że	UTH	współpracuje	z	wieloma	miastami	i	ośrodkami	
naukowymi	w	tym	zakresie	i	będzie	zatem	dobrym	partnerem	i	dużym	
wsparciem	w	realizacji	podejmowanych	przez	Gminę		inicjatyw.

Koordynacją	 działań	 wynikających	 ze	 wspólnych	 uzgodnień	 zaj-
mować	 się	 będą	 Miejska	 Pracownia	 Urbanistyczna	 –	 ze	 strony	 Gminy	
oraz	 Wydział	 Transportu	 i	 Elektrotechniki	 –	 ze	 strony	 naszej	 Uczelni.	

Aneta Mirosz

Transport i gospodarka niskoemisyjna

WSPÓŁPRACA
UCZELNI Z MIASTEM

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik - rektor UTH Radom (z lewej) 
i Andrzej Kosztowniak - prezydent Radomia

Porozumienie dotyczy tworzenia nowatorskich koncepcji zrównoważonego transportu miejskiego
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PROFESURY

Personalia

Jan Trojan
profesor 

sztuk plastycznych

Malarz.	 Urodził	 się	 1.01.1949	 roku		
w	miejscowości	Rusiec	w	Polsce.	Studiował	
na	Wydziale	Ubioru	 i	Tkaniny	w	Państwo-
wej	 Wyższej	 Szkole	 Sztuk	 Plastycznych		
w	 Łodzi,	 gdzie	 otrzymał	 dyplom	 w	 1974	
roku.	 Uprawia	 malarstwo	 i	 rysunek,	 inspi-
rowane	 geometrycznymi	 aspektami	 real-
nych	 przestrzeni.	 Zrealizował	 wiele	 indy-
widualnych	 wystaw	 malarstwa	 i	 rysunku		
w	kraju,	uczestniczył	w	licznych	wystawach	
zbiorowych	w	kraju	i	za	granicą.	Otrzymał		
wiele	 krajowych	 nagród	 i	 wyróżnień.	 Jego	
prace	znajdują	się	w	zbiorach	publicznych	
i	 kolekcjach	 domowych.	 Jest	 profesorem	
sztuk	 plastycznych.	 Pracuje	 w	 Wydziale	
Sztuki	 Uniwersytetu	 Technologiczno-Hu-
manistycznego	 im.	 Kazimierza	 Pułaskiego		
w	Radomiu.	Mieszka	w	Łodzi.

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Jana Trojana)

HABILITACJE

Marcin Jan Chrzan
doktor habilitowany 
nauk technicznych 

w dyscyplinie naukowej 
transport

Marcin	 Jan	Chrzan	urodził	się	06	maja	
1969	 roku	 w	 Radomiu.	 W	 1990	 roku	
ukończył	 Technikum	 Elektroniczne	 w	 Ze-
spole	 Szkół	 Elektronicznych	 w	 Radomiu.	
Absolwent	 (1995	 r.)	 Wyższej	 Szkoły	 Inży-
nierskiej	w	Radomiu	–	mgr	 inż.	 transportu		
w		specjalności		automatyka.	Od	1994	roku	
był	 zatrudniony	 w	 Instytucie	 Automatyki	
i	Elektroniki	Transportu	jako	asystent	stażysta,	
a	od	1995	jako	asystent.	W	kwietniu	2003	
roku,	jako	pierwszy	na	Wydziale	Transportu	
(po	uzyskaniu	przez	wydział	prawa	doktory-
zowania)	ówczesnej	Politechniki	Radomskiej,	
obronił	 pracę	 doktorską	 z	 wyróżnieniem		
i	 uzyskał	 stopień	 doktora	 nauk	 technicz-
nych	 w	 dyscyplinie	 naukowej	 transport.		
W	dniu	31	stycznia	2014	roku	na	Wydziale	
Transportu	 i	 Elektrotechniki	 Uniwersytetu	
Technologiczno	–	Humanistycznego	w	Ra-
domiu	 otrzymał	 stopień	 naukowy	 doktora	
habilitowanego	 w	 dyscyplinie	 naukowej	
transport.	 Tytuł	 rozprawy	 habilitacyjnej:	
„Metoda bezpiecznej transmisji danych po-
między urządzeniami sterowania ruchem 
kolejowym z wykorzystaniem systemów ra-
diowych czwartej generacji”.	Recenzentami	
dorobku	 naukowego,	 dydaktycznego	 i	 or-
ganizacyjnego	w	postępowaniu	habilitacyj-
nym	 są:	 prof.	 dr	 hab.	 inż.	 Józef	 Modelski,	
prof.	dr	inż.	Wojciech	Oszywa,	prof.	dr	hab.	

inż.	Janusz	Dyduch	i	dr	hab.	inż.	Jerzy	Mi-
kulski.

W	Uniwersytecie	Technologiczno-	Hu-
manistycznym	 prowadzi	 działalność	 na-
ukowo	–	dydaktyczną	oraz	badawczą	ukie-
runkowaną	 na	 promowanie	 wyników	 ba-
dań	 w	 zakresie	 m.in.:	 nowych	 technologii		
w	 łączności	 bezprzewodowej;	wykorzysta-
nia	 technologii	 satelitarnej	 w	 transportach	
samochodowym	 i	 kolejowym	 oraz	 logisty-
ce;	 możliwości	 wykorzystania	 procesorów	
sygnałowych	 DSP	 w	 technice	 informa-
tycznej;	 metod	 adaptacyjnego	 odbioru	
sygnałów	 z	 rozproszonym	 widmem	 SS/DS		
w	 obecności	 zakłóceń	 interferencyjnych		
i	 wąskopasmowych;	 sygnałów	 szerokopa-
smowych	 w	 radiokomunikacji;	 układów	
filtrów	adaptacyjnych	oraz	 ich	aplikacji	do	
obróbki	 sygnałów	 w	 obecności	 zakłóceń;	
wykorzystania	 sygnałów	 pozyskiwanych		
z	 systemu	 GPS	 zarządzania	 ruchem	 kole-
jowym.	 Autor	 publikacji	 książkowych	 oraz	
naukowych	 na	 konferencjach	 krajowych	
i	 międzynarodowych,	 w	 tym	 publikacji		
w	 czasopismach	 branżowych.	 Opracował	
opinię	o	innowacyjności	dla	przemysłu	oraz	
uczestniczył	 w	 projektowaniu	 i	 wdrażaniu	
systemów	 łączności	dla	 transportów	samo-
chodowego	i	kolejowego.	Tworzył	program	
kształcenia	dla	kierunku	Elektronika	i	Tele-
komunikacja	oraz	Krajowe	Ramy	Kwalifika-
cji	na	uczelni	i	WTiE.	Od	roku	akademickie-
go	 2005/2006	 jest	 członkiem	 Rady	 WTiE.	
Od	września	2008	pełni	funkcję	prodzieka-
na	do	spraw	studiów	zaocznych.	Za	swoją	
działalność	naukowo	–	dydaktyczną	 został	
wyróżniony	 Nagrodą	 Prezydenta	 Miasta	
Radomia	 w	 2002	 roku	 oraz	 Nagrodami	
J.M.	Rektora	PRad.	w	latach	2003	–	2007.		
W	 październiku	 2005	 roku	 został	 od-
znaczony	 Brązowym	 Krzyżem	 Zasługi,		
a	w	październiku	2008	roku	Medalem	Edu-
kacji	Narodowej.

Oprócz	 pracy	 naukowej	 na	 uczelni,		
w	latach	1993	–	1999	pełnił	kolejno	funk-
cje:	realizatora,	operatora,	kierownika	pro-
dukcji	 Telewizji	 Kablowej	 Dami	 w	 Rado-
miu.	A	w	latach	1999	–	2001	dyrektora	ds.	
technicznych	Radia	Rekord	FM	w	Radomiu,	
gdzie	projektował	i	uczestniczył	w	instalacji	
i	uruchomieniu	systemu	nadawczego.	W	la-
tach	2000	-	2003	pełnił	funkcję	nauczycie-
la	 -	 konsultanta	 w	 Ośrodku	 Doskonalenia	
Nauczycieli	 (później	 Mazowieckim	 Samo-
rządowym	Centrum	Doskonalenia	Nauczy-
cieli).	Był	recenzentem	pakietów	edukacyj-
nych	w	ramach	umowy	z	Europejskim	Fun-
duszem	 Społecznym-Sektorowy	 Program	
Operacyjny	Rozwój	Zasobów	Ludzkich	dla	
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zawodu	technik	urządzeń	audiowizualnych.	
Pełnił	 funkcję	 konsultanta	 ds.	 metodologii		
w	 projekcie	 „Opracowanie	 i	 upowszech-
nienie	 krajowych	 standardów	 kwalifikacji	
zawodowych”.	 Obecnie	 wykonuje	 funkcję	
rzeczoznawcy	 Ministerstwa	 Edukacji	 Na-
rodowej	 do	 spraw	 programów	 nauczania	
dla	 zawodów	 i	 profili	 kształcenia	 ogólno-	
zawodowego	 oraz	 podręczników	 przezna-
czonych	 do	 kształcenia	 w	 zawodach	 oraz	
w	profilach	kształcenia	ogólnozawodowego	

Barbara	 Skałbania	 urodziła	 się	 w	 Ra-
domiu.	 W	 1979	 roku	 rozpoczęła	 studia		
w	 Wyższej	 Szkole	 Pedagogicznej	 w	 Kiel-
cach.	Równolegle	ze	studiami	na	kierunku	
pedagogika	studiowała	filologię	polską	jako	
drugi	fakultet.	W	roku	1983	uzyskała	dyplom	
magistra	pedagogiki.	Od	września	1984	roku	
podjęła	pracę	jako	pedagog	w	Poradni	Wy-
chowawczo-Zawodowej	 nr	 2	 w	 Radomiu.	
Zajmowała	 się	 diagnozą	 i	 terapią	 peda-
gogiczną	 dzieci	 z	 trudnościami	 szkolnymi		
i	problemami	wychowawczymi.	

	W	roku	1998	ukończyła	Studium	Tera-
pii	 Pedagogicznej	 z	 elementami	 logopedii,	
zorganizowane	 przez	 Instytut	 Kształcenia	
Nauczycieli	w	Warszawie.	Na	przełomie	lat	
1980-1990	 uczestniczyła	 w	 wielu	 kursach		
i	szkoleniach	dotyczących	pomocy	uczniom	
ze	 specyficznymi	 trudnościami	 w	 uczeniu	
się.	 W	 latach	 1996-1999	 była	 zatrudnio-
na	 w	 Ośrodku	 Doskonalenia	 Nauczycieli		

Barbara Skałbania
doktor nauk humanistycz-

nych w zakresie pedagogiki

w	Radomiu	na	stanowisku	nauczyciela-do-
radcy	ds.	terapii	pedagogicznej,	gdzie	m.in.	
opracowała	program	 kursu	 kwalifikacyjne-
go	 terapii	 pedagogicznej	 oraz	 realizowała	
zajęcia	z	nauczycielami	klas	I-III	w	zakresie	
organizacji	 i	 prowadzenia	 zajęć	 korekcyj-
no-kompensacyjnych.	 W	 lipcu	 1999	 roku	
uzyskała	 I	 stopień	 specjalizacji	 zawodowej	
w	zakresie	terapii	pedagogicznej.	

W	 latach	 2000-2002	 pełniła	 funkcję	
dyrektora	 Poradni	 Psychologiczno-Pedago-
gicznej	nr	2	w	Radomiu.	Ukończyła	studia	
podyplomowe	w	Krakowie	z	zakresu	terapii	
psychopedagogicznej	oraz	 studia	podyplo-
mowe	w	zakresie	zarządzania	i	finansowania	
w	oświacie	(2000,	2002).	Jako	diagnosta-te-
rapeuta	posiada	m.in.	certyfikat	konstruowa-
nia	i	stosowania	testów	Prolexia	(Instytut	Bio-
cybernetyki	 i	 Inżynierii	Biomedycznej	PAN	
Warszawa)	oraz	certyfikat	ukończenia	kursu	
terapii	integracji	sensorycznej	w	Warszawie.	
W	roku	2002	została	oddelegowana	do	pracy	
w	Kuratorium	Oświaty	w	Warszawie	Delega-
tura	 w	 Radomiu,	 gdzie	 wykonywała	 zada-
nia	 kierownika	 Nadzoru	 Pedagogicznego,		
a	następnie	realizowała	zadania	oświatowe	
na	stanowisku	dyrektora	Delegatury	w	Rado-
miu	Kuratorium	Oświaty	w	Warszawie.

W	dniu	12	marca	2004	roku	decyzją	Rady	
Wydziału	 Pedagogiki	 i	 Psychologii	 UMCS		
w	Lublinie	otrzymała	stopień	naukowy	dok-
tora	nauk	humanistycznych	w	zakresie	peda-
gogiki.	Od	stycznia	2006	roku	jest	związana		
z	Politechniką	Radomską,	gdzie	pracowała	na	
stanowisku	adiunkta	do	2014	roku,	obecnie	
na	 stanowisku	 profesora	 nadzwyczajnego	
UTH.	W	latach	2004-2007	Barbara	Skałba-
nia	była	zatrudniona	w	Uniwersytecie	Marii	
Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie	na	stanowi-
sku	 starszego	 wykładowy/adiunkta	 (2005).	
Pracowała	 też	w	Kolegium	Nauczycielskim	
w	 Radomiu,	 Poradni	 Rehabilitacji	 Dzieci		
i	Młodzieży	z	Wadami	Słuchu	oraz	Akademii	
Pedagogiki	Specjalnej	w	Warszawie.					

Zainteresowania	naukowe	dr	hab.	Bar-
baray	Skalbani	koncentrują	się	na	zagadnie-
niach	związanych	z	poradnictwem,	pomocą	
psychologiczno-pedagogiczną,	 systemem	
wsparcia	 uczniów,	 nauczycieli	 i	 rodziców,	

diagnozą	i	terapią	pedagogiczną.	Od	2011	
roku	 jest	 członkiem	 Międzynarodowego	
Towarzystwa	 Poradoznawczego	 z	 siedzibą	
we	Wrocławiu,	do	którego	należą	m.in.	Uni-
wersytet	w	Mannheim,	Uniwersytet	w	Patras	
oraz	Narodowy	Instytut	Poradnictwa	Zawo-
dowego	w	Paryżu.	W	ramach	Towarzystwa	
kieruje	Sekcją	Współpracy	ze	Środowiskiem.	
Jako	 przedstawiciel	 Towarzystwa	 uczestni-
czyła	w	otwarciu	Katedry	Poradnictwa,	pod	
patronatem	 UNESCO,	 na	 Uniwersytecie	
Wrocławskim	 w	 2013	 roku.	 Cyklicznie	
uczestniczy	 też	 w	 zjazdach	 Letniej	 Szkoły	
Młodych	 Andragogów	 oraz	 w	 seminariach	
poradoznawczych.	

	W	dniu	9	stycznia	2014	roku	w	Dolno-
śląskiej	Szkole	Wyższej	we	Wrocławiu	odbyło	
się	kolokwium	habilitacyjne,	którego	przed-
miotem	była	rozprawa	dr	Barbary	Skałbani	
pt.„	Instytucjonalne poradnictwo pedagogicz-
ne okresu przemian. Kontynuacja i zmiany”. 
Rada	Wydziału	DSW	jednogłośnie	przyjęła	
wniosek	 o	 nadaniu	 dr	 Barbarze	 Skałbani	
stopnia	naukowego	doktora	habilitowanego	
w	dyscyplinie	pedagogika.

Dr	hab.	Barbara	Skałbania	 jest	autorką		
4	publikacji,	ponad	40	artykułów	w	czasopi-
smach	recenzowanych,	4	prac	badawczych,	
jednego	grantu.	Od	2006	roku	wzięła	udział	
w	32	konferencjach	naukowych	(międzyna-
rodowych	i	krajowych).	

Za	 swoją	pracę	zawodową	była	wielo-
krotnie	nagradzana,	otrzymała	m.in.	nagrodę	
Kuratora	Oświaty,	Prezydenta	Miasta	Rado-
mia,	 Medal	 Komisji	 Edukacji	 Narodowej,	
Brązowy	i		Srebrny	Krzyże	Zasługi.

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Barbary Skałbani)

w	zakresie	 zawodów:	 technik	 telekomuni-
kacji,	 technik	teleinformatyk,	technik	urzą-
dzeń	 audiowizualnych,	 monter	 urządzeń	
i	 sieci	 telekomunikacyjnych.	 Jest	 autorem	
modułowego	 programu	 szkolenia	 zawo-
dowego	w	zawodzie	 technik	urządzeń	au-
diowizualnych	oraz	Krajowych	Standardów	
Kwalifikacji	 Zawodowych	 w	 zawodach:	
technik	elektronik,	monter	elektronik,	inży-
nier	logistyk.

Żonaty,	 dwoje	 dzieci.	 Zainteresowania	
-	hobby:	nowoczesne	systemy	radiowo	–	te-
lewizyjne,	turystyka	górska.

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Marcina Chrzana)
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Na	 posiedzeniu	 Rady	 Wydziału	 Me-
chanicznego	Uniwersytetu	Technologiczno-
Humanistycznego	im.	Kazimierza	Pułaskiego		
w	Radomiu	w	dniu	6.03.2014	roku	odbyło	
się	kolokwium	habilitacyjne	dr.	inż.	Andrzeja	
Różyckiego,	pracownika	Zakładu	Pojazdów		
i	 Silników	 Spalinowych	 UTH	 w	 Radomiu.	
Temat	rozprawy	habilitacyjnej:	„Dobór para-
metrów regulacyjnych dwupaliwowego silnika  
o zapłonie samoczynnym zasilanego wybra-
nymi paliwami alternatywnymi z uwzględ-
nieniem zjawiska stuku”. Recenzentami	
pracy	 są:	 prof.	 dr	 hab.	 inż.	 Józef	 Gawlik  
z	 Politechniki	 Krakowskiej,	 prof.	 dr	 hab.	
inż.	Leszek	Piaseczny	z	Akademii	Marynarki	
Wojennej	w	Gdyni,	prof.	dr	hab.	inż.	Jerzy	
Merkisz	z	Politechniki	Poznańskiej	i	prof.	dr	
hab.	inż.	Andrzej	Kowalewicz	z	Uniwersytetu	
Technologiczno-Humanistycznego	w	Rado-
miu.	Rada	Wydziału	Mechanicznego	jedno-
głośnie	zatwierdziła	kolokwium	habilitacyjne	
i	 nadała	 dr.	 inż.	 Andrzejowi	 Różyckiemu	
stopień	 naukowy	 doktora	 habilitowanego		
w	dyscyplinie:	budowa	i	eksploatacja	maszyn,	
specjalność: silniki	spalinowe	i	pojazdy

Andrzej Różycki
doktor habilitowany 

w dyscyplinie budowa 
i eksploatacja maszyn

      

Andrzej	Różycki	urodził	się	11.12.1951	
roku	 w	 Radomiu.	 Absolwent	 Politechniki	
Warszawskiej	-	Wydział	Mechaniki	Precyzyj-
nej	(1975).	W	latach	1976÷1979	pracował	
w	Radomskiej	Wytwórni	Telefonów	w	Rado-
miu	w	Dziale	Badań	i	Studiów	na	stanowisku	
konstruktora.	Efektem	jego	pracy	w	tym	dzia-
le	był	wynalazek	opatentowany	w	Polsce	i	na	
terenie	 Europy	 Zachodniej	 pt.:	 Klawiatura	
numerowa	 do	 nadawania	 kodu	 wieloczę-
stotliwościowego	i	impulsowego	(Numerical	
keyboard	for	transmission	of	multifrequency	
and	 pulse	 code)	 –	 Świadectwo	 Autorskie		
Nr	182502	(PL123381	B1	1982-10-30).

W	roku	1979	podjął	pracę	na	Politech-
nice	Radomskiej,	obecnie	Uniwersytet	Tech-
nologiczno-Humanistyczny	 im	 Kazimierza	
Pułaskiego	w	Radomiu,	na	Wydziale	Mecha-
nicznym,	gdzie	pracuje	do	chwili	obecnej	na	
stanowisku	adiunkta	w	Zakładzie	Pojazdów	
i	Silników	Spalinowych.

Jego	wczesne	zainteresowania	naukowe	
sprowadzały	 się	 do	 rozwoju	metod	badań	
procesów	 zachodzących	 w	 tłokowych	
silnikach	 spalinowych,	 badań	 nad	 rozwo-
jem	 metod	 sterowania	 tłokowych	 silników	
spalinowych	 oraz	 badań	 procesu	 spalania	
w	tychże	silnikach,	a	w	szczególności	proce-
sów	spalania	paliw	alternatywnych.	

Ich	 efektem	 była	 rozprawa	 doktorska	
na	temat:	„Analiza wpływu zasilania silnika 
o zapłonie iskrowym ubogimi mieszankami 
paliwowo-powietrznymi na niepowtarzalność 
kolejnych cykli pracy”, którą	obronił	z	wyróż-
nieniem	w	roku	1999.

W	 latach	 2002-2008	 był	 zatrudniony	
w	 Wyższej	 Szkole	 Biznesu	 w	 Radomiu	 na	
Wydziale	Nauk	Technicznych	na	stanowisku	
adiunkta.	 W	 latach	 2004÷2007	 w	 tejże	
uczelni	 zajmował	 stanowisko	 prodziekana	
Wydziału	Nauk	Technicznych.

Obecnie	 zainteresowania	 naukowe		
dr.	hab.	 inż.	Andrzeja	Różyckiego	koncen-
trują	się	na	rozwoju	metod	badań	procesów	
zachodzących	w	tłokowych	silnikach	spali-
nowych,	badań	nad	rozwojem	metod	stero-
wania	tłokowych	silników	spalinowych	oraz	
badań	procesu	spalania	w	tychże	silnikach,	
a	w	szczególności	procesów	spalania	paliw	
alternatywnych.	Kierował	lub	współpracował	
w	realizacji	kilkunastu	prac	naukowo-tech-
nicznych	 na	 rzecz	 przemysłu	 i	 Komitetu	
Badań	Naukowych.

Wyniki	 swoich	 prac	 naukowo-badaw-
czych	 publikował	 w	 czasopismach	 krajo-
wych,	 a	 także	 przedstawiał	 na	 krajowych		
i	zagranicznych	konferencjach	naukowych.	
Jest	autorem	trzech	monografii.

Odbył	staże	naukowe	w	zagranicznych	
ośrodkach	 akademickich	 (1997	 –	 Instytut	
Technologiczny	w	Salonikach,	Grecja;	1998	
-	Glasgow	Caledonian	University	oraz	Kelvin	
International,	Szkocja;	1999	Universidade	da	
Beira	Interior,	Covilha,	Portugalia	oraz	staże	
naukowe	 w	 zagranicznych	 ośrodkach	 na-
ukowo-badawczych	(2012	-	AVL	w	Gratzu,	
Austria;	2012	–	AVL	w	Neuss,	Niemcy).	

Jest	 członkiem:	 Polskiego	 Towarzystwa	
Naukowego	Silników	Spalinowych,	Polskiego	
Towarzystwa	Naukowego	Motoryzacji,	Sto-
warzyszenia	Inżynierów	i	Techników	Mecha-
ników	Polskich	z	siedzibą	w	Radomiu	oraz	
członkiem	Stowarzyszenia	Rzeczoznawców	
Techniki	 Samochodowej	 i	 Ruchu	 Drogo-
wego,	w	ramach	którego	współuczestniczył	
w	 wykonywaniu	 szeregu	 opinii	 z	 zakresu	
rekonstrukcji	wypadków	drogowych.	Ponad-
to	jest	członkiem	Zespołu	Rzeczoznawców	
powoływanego	 przez	 dyrektora	 Instytutu	
Eksploatacji	 Pojazdów	 i	 Maszyn	 do	 wyko-
nywania	ekspertyz	sądowych	o	szczególnej	
złożoności.	 W	 ramach	 pracy	 zespołu	 jest	
współautorem	około	10	opinii	sądowych.

Był	 członkiem	 Rady	 Wydziału	 Mecha-
nicznego	przez	jedną	kadencję	oraz	człon-
kiem	Senatu	uczelni	przez	dwie	kadencje.

Jest	 odznaczony:	 Srebrnym	 Krzyżem	
Zasługi	(2002),	Medalem	Edukacji	Narodo-
wej	(2010),	Złotym	Medalem	za	Długoletnią	
Służbę	 (2011).	 Wielokrotnie	 wyróżniony	
rektorskimi	nagrodami	zespołowymi	i	indy-
widualnymi.	

Jest	żonaty,	ma	troje	dzieci	oraz	wnuczkę.	
Wolny	 czas	 spędza	 z	 rodziną	 i	 przyjaciół-
mi.	 Główne	 zainteresowania	 to:	 turystyka	
rowerowa,	 wędkarstwo,	 żeglarstwo	 śród-
lądowe,	 głównie	 na	 jeziorach	 mazurskich,		
i	fotografia.

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

do Andrzeja Różyckiego)
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uzyskała	 stopień	 doktora	 habilitowanego		
w	 dziedzinie:	 budowa	 i	 eksploatacja	 ma-
szyn,	specjalność:	diagnostyka	techniczna.

Iwona	Komorska	urodziła	się	27.01.1967	
roku	w	Radomiu.	W	roku	1986	ukończyła	
Technikum	 Energetyczne	 w	 Radomiu.	 Na-
ukę	kontynuowała	w	Wyższej	Szkole	Inży-
nierskiej	w	Radomiu	na	Wydziale	Transpor-
tu,	którą	ukończyła	w	1991	roku	z	tytułem	
magistra	 inżyniera	o	specjalności:	 sterowa-
nie	 ruchem.	1	września	1992	 roku	 rozpo-
częła	pracę	w	Wyższej	Szkole	Inżynierskiej	
im.	 Kazimierza	 Pułaskiego	 w	 Radomiu	 na	
Wydziale	Mechanicznym	w	Instytucie	Eks-
ploatacji	Pojazdów	i	Maszyn	na	stanowisku	
asystenta.	

W	latach	1994-95	brała	udział	w	mię-
dzynarodowym	 programie	 Tempus	 „Ma-
intenance	 Engineering,	 Technology	 and	
Management”,	 w	 ramach	 którego	 odbyła	
cykl	 szkoleń	 z	 zakresu	 monitoringu	 stanu	
technicznego	 maszyn,	 m.in.	 w	 Glasgow	
Caledonian	University	w	Wielkiej	Brytanii.		
W	 latach	1995-98	uczestniczyła	w	projek-
tach	 monitorowania	 stanu	 maszyn	 w	 Ce-
mentowni	„Wierzbica”	i	Oczyszczalni	Ście-
ków	w	Radomiu.	W	1995	roku	przebywała	
na	stażu	naukowym	w	Instytucie	Mechaniki	
Stosowanej	 Politechniki	 Poznańskiej	 w	 ze-
spole	prof.	Czesława	Cempla.	

13	 lutego	 2014	 roku	 dr	 inż.	 Tomasz	
Wasilewski	uzyskał	z	wyróżnieniem	stopień	
doktora	 habilitowanego	 nauk	 ekonomicz-
nych	 z	 zakresu	 towaroznawstwa.	 Kolo-
kwium	habilitacyjne	odbyło	się	przed	Radą	
Wydziału	 Towaroznawstwa	 Uniwersytetu	
Ekonomicznego	w	Krakowie.	Temat	rozpra-

Tomasz Wasilewski 
doktor habilitowany nauk 

ekonomicznych z zakresu 
towaroznawstwa

wy	habilitacyjnej	 brzmiał:	 „Funkcjonalność 
i bezpieczeństwo koncentratów płynów  
do ręcznego mycia naczyń”. 

Tomasz	Wasilewski	urodził	się	15	kwiet-
nia	 1975	 roku	 w	 Radomiu.	 W	 1995	 roku	
rozpoczął	 studia	 na	 Politechnice	 Radom-
skiej,	 na	 Wydziale	 Materiałoznawstwa		
i	 Technologii	 Obuwia.	 W	 trakcie	 studiów	
wykazywał	 zainteresowania	 naukowe		
i	 w	 latach	 1998-1999,	 będąc	 studentem	
IV	 roku,	 został	 zatrudniony	 na	 stanowisku	
asystenta	–	stażysty	w	Zakładzie	Chemii	Fi-
zycznej	i	Nieorganicznej	w	Katedrze	Chemii.		
W	roku	akademickim	1999/2000	roku	uzy-
skał	stypendium	Ministra	Edukacji	Narodo-
wej	za	osiągnięcia	naukowe.	W	tym	też	roku	
podjął,	 za	 zgodą	 kierownictwa	 wydziału,	
studia	 według	 indywidualnego	 programu.	
Pracę	magisterską	obronił	z	wynikiem	bardzo	
dobrym	w	czerwcu	2000	roku.

Bezpośrednio	po	studiach	został	zatrud-
niony	w	Politechnice	Radomskiej.	W	2004	
roku	obronił	pracę	doktorską	na	Wydziale	
Inżynierii	 Materiałowej	 Politechniki	 War-
szawskiej,	 uzyskując	 tytuł	 doktora	 nauk	
technicznych.	W	2006	roku	został	laureatem	
konkursu	 na	 stypendium	 dla	 młodych	 na-
ukowców,	 przyznawanego	 przez	 Fundację	
na	rzecz	Nauki	Polskiej.	Stypendium	to,	po	
ocenie	 uzyskanego	 dorobku,	 zostało	 prze-
dłużone	na	2007	rok.	

Począwszy	 od	 2004	 roku	 do	 chwili	
obecnej	dr	hab.	inż.	Tomasz	Wasilewski	jest	

W	dniu	24.01.2014	 roku	na	Wydziale	
Inżynierii	Mechanicznej	 i	Robotyki	Akade-
mii	Górniczo-Hutniczej	im.	Stanisława	Sta-
szica	 w	 Krakowie	 dr	 inż.	 Iwona	 Komorska	

Iwona Komorska
doktor habilitowany 
w dziedzinie budowa 
i eksploatacja maszyn 

W	 1995	 roku	 rozpoczęła	 studia	 dok-
toranckie	 na	 Politechnice	 Warszawskiej	
na	 Wydziale	 Samochodów	 i	 Maszyn	 Ro-
boczych.	 Badania	 prowadzone	 w	 Cemen-
towni	 „Wierzbica”	 wykorzystała	 w	 swojej	
rozprawie	doktorskiej	pt.	„Badanie wpływu 
błędów montażowych na dynamikę szere-
gowych układów przeniesienia mocy”,	którą	
obroniła	w	czerwcu	1999	roku.	Po	uzyska-
niu	stopnia	naukowego	doktora	objęła	sta-
nowisko	adiunkta.	

W	 ramach	 działalności	 dydaktycznej	
prowadziła	wykłady	 i	zajęcia	 laboratoryjne	
z	przedmiotów:	elektrotechnika i elektroni-
ka,	elektronika samochodowa,	eksploatacja 
układów elektronicznych,	technika cyfrowa,	
komputerowa analiza sygnałów dynamicz-
nych. Tworzyła	 stanowiska	 laboratoryjne		
i	instrukcje	ćwiczeń	w	Laboratorium	Techni-
ki	Mikroprocesorowej	w	Samochodzie	oraz	
Laboratorium	 Elektrotechniki	 i	 Elektroniki.	
Jest	 promotorem	 prac	 inżynierskich	 oraz	
magisterskich	 z	 zakresu	 elektroniki	 samo-
chodowej	oraz	systemów	wbudowanych.

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Iwony Komorskiej)

członkiem	 Rady	 Wydziału	 Materiałoznaw-
stwa,	Technologii	 i	Wzornictwa,	a	obecnie	
pełni	 funkcję	prodziekana	ds.	naukowych.	
Od	października	2013	roku	kieruje	pracami	
Katedry	Chemii	oraz	Zakładu	Chemii	Fizycz-
nej	i	Nieorganicznej.	

Zainteresowania	 naukowe	 dr.	 hab.	
inż.	 Tomasza	 Wasilewskiego	 związane		
są	 z	 właściwościami	 fizykochemicznymi		
i	użytkowymi	surfaktantów	i	ich	roztworów,	
opracowywaniem	 i	 wytwarzaniem	 nowo-
czesnych	 form,	 optymalizacją	 receptur		
i	 oceną	 jakości	 kosmetyków	 i	 produktów	
chemii	 gospodarczej.	 Szczególną	 uwagę	
poświęca	aplikacji	surfaktantów	w	środkach	
myjących,	czyszczących,	kondycjonujących	
czy	też	smarowych.	Jego	dorobek	naukowy	
obejmuje	 autorstwo	 jednej	 monografii,	
autorstwo	lub	współautorstwo	74	artykułów	
naukowych,	w	tym	17	artykułów	w	czaso-
pismach	indeksowanych	na	liście	Filadelfij-
skiego	Instytutu	Informacji	Naukowej	oraz	6	
patentów.	Aktywnie	uczestniczy	w	pracach	
badawczych:	był	kierownikiem	2	projektów	
badawczych,	a	w	10	pracował	 lub	pracuje	
jako	główny	wykonawca.	Współpracuje	także	
z	wieloma	firmami,	m.in.	jest	członkiem	Rady	
Nadzorczej	 Global-Cosmed	 S.A.,	 kierował	
3	 pracami	 badawczymi	 zleconymi	 przez	
przemysł,	 jest	 konsultantem	 naukowym		
w	kilku	firmach.

W	 ramach	 działalności	 dydaktycznej	
prowadzi	 wykłady	 z	 zakresu	 technologii,	
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DOKTORATY

19	 marca	 2013	 roku	 Ewa	 Falkiewicz	
obroniła	rozprawę	doktorską	„Algebraiczne 
aspekty homomorfizmu Weila w przestrze-
niach różniczkowych” na	 Wydziale	 Mate-
matyki	 i	 Nauk	 Informacyjnych	 w	 Politech-
nice	Warszawskiej	i	decyzją	Rady	Wydziału		
z	 dnia	 21	 marca	 2013	 roku	 uzyskała	 sto-
pień	 naukowy	 doktora	 w	 dziedzinie	 nauk	
matematycznych	 w	 dyscyplinie	 matematy-
ka.	Promotorem	pracy	doktorskiej	jest	prof.	
dr	hab.	inż.	Wiesław	Sasin,	a	recenzentami:	
dr	hab.	inż.	Wojciech	Domitrz,	profesor	Po-
litechniki	 Warszawskiej	 oraz	 prof.	 dr	 hab.	
Aleksy	 Tralle,	 Wydział	 Matematyki	 i	 Infor-
matyki	 Uniwersytetu	 Warmińsko–Mazur-
skiego	w	Olsztynie.

Ewa	 Falkiewicz	 jest	 absolwentką	 VI	
LO	 im.	 J.	 Kochanowskiego	 w	 Radomiu.		
W	1997	roku	rozpoczęła	studia	na	kierun-
ku	Matematyka	w	Politechnice	Radomskiej,	
gdzie	 obroniła	 pracę	 licencjacką	 (2000	 r.).	

Ewa Falkiewicz
doktor nauk matematycznych 

w dyscyplinie matematyka
               

Pracująca	w	Katedrze	Pedagogiki	i	Psy-
chologii	 Wydziału	 Filologiczno-Pedago-
gicznego	 UTH	 Radom	 Dorota	 Zbroszczyk		
w	 październiku	 2013	 roku	 otrzymała	 sto-
pień	 naukowy	 doktora	 nauk	 społecznych	
w	zakresie	pedagogiki,	nadany	przez	Radę	
Wydziału	 Nauk	 Pedagogicznych	 Akademii	
Pedagogiki	 Specjalnej	 im.	 Marii	 Grzego-
rzewskiej	w	Warszawie,	po	obronie	rozpra-
wy	 doktorskiej	 „Aspiracje i plany życiowe 
młodzieży zagrożonej marginalizacją spo-
łeczną”.	Promotorem	pracy	jest	prof.	dr	hab.	
Lesław	Pytka,	a	recenzentami:	prof.	zw.	dr	
hab.	 Krystyna	 Marzec	 -	 Holka	 z	 Akademii	
Pedagogiki	 Specjalnej	 w	 Warszawie	 oraz		
dr	 hab.	 Tamara	 Zacharuk	 prof.	 nadzw.		

Dorota Zbroszczyk
doktor nauk społecznych 

w zakresie pedagogiki

towaroznawstwa,	 surowców,	 właściwości	
fizykochemicznych	oraz	oceny	kosmetyków		
i	produktów	chemii	gospodarczej	i	przemy-
słowej.	 Był	 promotorem	 ponad	 100	 prac	
magisterskich,	inżynierskich	i	licencjackich.	
Tematyka	 wszystkich	 prac	 była	 związana		
z	fizykochemią,	technologią	i	towaroznaw-
stwem	 kosmetyków	 i	 produktów	 chemii	
gospodarczej.	

Jest	żonaty,	ma	dwóch	synów.	W	wolnych	
chwilach	interesuje	się	sportem.

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Tomasza Wasilewskiego)

Matematyczne	studia	magisterskie	kontynu-
owała	na	Wydziale	Matematyki	 i	Nauk	In-
formacyjnych	w	Politechnice	Warszawskiej,	
gdzie	 w	 2002	 roku,	 pod	 kierunkiem	 prof.	
dr.	hab.	inż.	Wiesława	Sasina,	obroniła	pra-
cę	magisterską.	Równolegle	do	studiów	ma-
tematycznych	podjęła	 studia	ekonomiczne	
w	Politechnice	Radomskiej,	które	z	tytułem	
magistra	ukończyła	w	2004	roku.	

W	2002	roku	rozpoczęła	pracę	w	Kate-
drze	Matematyki	na	Wydziale	Nauczyciel-
skim	Politechniki	Radomskiej.	Zdobywa	do-
świadczenie	zawodowe,	prowadząc	zajęcia	
z:	analizy	matematycznej,	algebry,	geometrii	
różniczkowej,	matematyki	dyskretnej,	logiki	
i	teorii	mnogości,	arytmetyki	z	teorią	liczb,	
rachunku	 prawdopodobieństwa,	 procesów	
stochastycznych,	 równań	 różniczkowych	
zwyczajnych,	 topologii,	 aplikacji	 matema-
tycznych	i	innych.	Pełni	funkcję	pełnomoc-
nika	 Wydziału	 Informatyki	 i	 Matematyki		
do	spraw	Programu	Erasmus	oraz	jest	opie-
kunem	 praktyk	 zawodowych	 na	 kierunku	
Matematyka.

Zainteresowania	 naukowe	 dr	 inż.	 Ewy	
Falkiewicz	 skupiają	 się	 wokół	 geometrii	
różniczkowej	–	dotyczą	przestrzeni	różnicz-
kowych	w	sensie	Sikorskiego,	wersji	 twier-
dzenia	 o	 indeksie,	 jak	 również	 powiązań	
algebry	i	topologii	algebraicznej	z	geometrią	
różniczkową.

Jest	 mężatką,	 ma	 dwoje	 dzieci.	 Lubi	
aktywnie	spędzać	czas.	Źródłem	relaksu	są	
dla	niej	spacery	po	lesie,	książki	 i	muzyka.	
Interesuje	się	poezją.	

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Ewy Falkiewicz)

z	Uniwersytetu	Przyrodniczo-Humanistycz-
nego	w	Siedlcach.

Zainteresowania	 naukowe	 dr	 Doroty	
Zbroszczyk	 koncentrują	 się	 wokół	 zagad-
nień	 resocjalizacyjnych	 i	 profilaktycznych.	
Jest	 autorem	 kilkudziesięciu	 artykułów	 na-
ukowych	 i	 popularnonaukowych,	 między	
innymi	 takich,	 jak: „Raport o nikotynizmie 
wśród młodzieży gimnazjalnej – Młodzież 
szkolna wobec nikotynizmu – badania wła-
sne”, „Bezrobocie jako jeden z czynników 
powodujących marginalizację współczesnej 
rodziny”, „Psychospołeczne uwarunkowania 
palenia tytoniu przez młodzież gimnazjalną 
- kształtowanie postaw prozdrowotnych”, 
„Dialog jako forma pracy wychowawcy reso-
cjalizacyjnego”, „Nie daj się oszukać! Prawdy 
i mity na temat uzależnień”. „Scenariusz za-
jęć profilaktycznych”, „Rodzinne uwarunko-
wania aspiracji uczniów zagrożonych margi-
nalizacją społeczną”. 

Dr	 Dorota	 Zbroszczyk	 jest	 członkiem	
Drohiczyńskiego	Towarzystwa	Naukowego,	
PTPS	O.	Radom	oraz	European	Association	
for	Security.

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Doroty Zbroszczyk)
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GALERIE

ROGATKA
Virgilijus Trakimavičius 
Tylko Wiedeń
Ur. się w 1958 r.  
W 1983 r. ukończył Wydział Wzornictwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Wilnie. Obecnie profesor, kierownik 
Katedry  
Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, Wydział 
w Kownie. Twórczość w zakresie projektowania 
graficznego i wzornictwa przemysłowego.  
Ekspert Sądu Apelacyjnego Litwy w dziedzinie 
projektowania. 
Organizator licznych wystaw i pomysłodawca projektów 
graficznych o znaczeniu regionalnym  
i międzynarodowym.

Tylko Wiedeń - to tytuł wystawy litewskiego 
artysty Virgilijusa Trakimavičiusa,  prezentowanej 
w Galerii Rogatka w marcu 2014 roku. Jest to 
propozycja zupełnie nowego sposobu prezentowania 
topografii  miasta, przy użyciu środków wyrazu, które  
opisują płaszczyznę, ale zarazem tworzą przestrzeń 
wydobytą z wielowarstwowości użytego języka 
komunikacji plastycznej (wycięte linie sugerujące 
siatkę miejskich ulic, tworzą ażurowe subtelne 
kompozycje). Sposób wypowiedzi  artystycznej 
łączony jest ze sferą  oddziaływań  metaforycznych 
oraz indywidualną potrzebą artysty, zmierzającą do 
maksymalnej oszczędności środków. Forma, linia, 
znak, kontrast są elementami,  za pomocą których 
autor odwołuje się do wrażliwości zmysłów i emocji 
odbiorcy. Virgilijus Trakimavičius ma wyjątkowe 
wyczucie specyfiki tego typu działań;  ideałem jest 
prosta w odbiorze, lapidarna kompozycja o dużym 
ładunku ekspresji. Siła syntezy tych prac na długo 
pozostaje w pamięci. Skromne, lecz wyrafinowane, 
złudnie jednorodne kompozycje stanowią bez 
wątpienia  właściwy dla procesu twórczego 
artysty sposób przełamywania schematów, będący 
podstawą  powstawania  tych niepowtarzalnych  
„wycinankowych”dzieł.                                                                                                               

Są one kunsztownym przykładem konsekwencji   
i  cierpliwości, łączenia logiki z ekspresją oraz 
mistrzowskiego warsztatu.
    Ażurowe „projekty” miasta to pierwsza  z  odsłon 
sztuki  litewskiego artysty, druga to wykonane               
z dużą biegłością  rysunki  flamastrem  o charakterze 
szkicu czy notatki. Są to prace misternie  zarysowane 
kreskami,  tworzące  formę portretu, postaci, 
elementów anatomicznych, ale  i krajobrazu czy  
kosmosu. Elementy te zebrane w układy kreują 
tajemnicze, surrealistyczne światy, będąc zarazem 
wizytówką emocji artysty odczuwanych w trakcie 
aktu twórczego. Prezentowane w Galerii  utwory 
plastyczne  drugiej odsłony artystycznej,  diametralnie 
różne od miejskich krajobrazów Wiednia,  są  czułym 
instrumentem  obserwacji świata  i dowodem  
fenomenu  artysty w dziedzinie sztuki.

Anna Klas-Markiewicz
Andrzej Markiewicz
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PENTAGON

Różnorodne propozycje artystyczne 
w Pentagonie

Od dłuższego czasu Wydział Sztuki Uniwersytetu Techno-
logiczno-Humanistycznego uczestniczy w różnego rodzaju 

przedsięwzięciach i programach międzynarodowej wymiany 
studentów i wykładowców. Jest to bardzo kreatywna, pełna 

wyzwań forma doskonalenia i poszerzania kwalifikacji zawo-
dowych, poznawania specyfik funkcjonowania ościennych 

uczelni, a także zdobywania nowych umiejętności artystycz-
nych i dydaktycznych.

W styczniu 2014 w pasażach Galerii Słonecznej zaprezento-
wała swój happening autorka ze Słowacji Tatiana Kriaková, 

zaś dwa dni później w Galerii Pentagon odbył się wernisaż jej 
malarstwa, rysunku, tkanin, fotografii i projektów plastycz-

nych. Po rozpoczęciu nauki na Uniwersytecie Mateja Beli 
w Bańskiej Bystrzycy, młoda artystka przyjechała kontynu-
ować studia na Wydziale Sztuki w Radomiu w ramach mię-

dzynarodowego programu Erasmus+, zaś styczniowa wystawa 
w Pentagonie stała się podsumowaniem jej niemal półrocz-

nego pobytu w Polsce. Stypendystka pokazała na niej swoje 
realizacje i dokonania plastyczne, powstałe nie tylko w pra-

cowniach projektowych i artystycznych, ale także pomysły za-
inspirowane podróżami po Polsce (autorka odwiedziła między 

innymi: Kraków, Łódź, Warszawę, Gdańsk). Indywidualnym 
rysem dzieł Tatiany Kriakowej jest dobór problemów i zagad-
nień plastycznych, w których ujawniają się ważkie fenomeny 
rzeczywistości mentalnej i fizycznej świata, takie jak: „ślad”, 

„pamięć”, „natura”, „materia” czy „proces”. Pomimo abstrak-
cyjności formy, ich istnienie ma charakter ponadindywidualny, 
ujawniający się w licznych kontekstach i odsłonach rzeczywi-
stości, co zawsze jest pretekstem dla różnych prób interpreta-
cji. Młoda artystka ze Słowacji starała się je przedstawić jako 
znaczące dla sfery ikonicznej w polskiej przestrzeni publicz-

nej, a poprzez uwzględnienie lokalnych uwarunkowań, ujaw-
nić specyficzne cechy kultury, w której je rejestrowała. Swoją 
drogą, to ciekawe zobaczyć samych siebie cudzymi oczyma, 

a oglądając fotografie, rysunki, szkice czy nawet projekty 
ubrań stypendystki programu Erasmus+, trudno było uciec 

wrażeniu, że widzi ona i wie o nas więcej, niż moglibyśmy się 
spodziewać. Kluczowym motywem jej twórczości jest natura 
i stosunek do niej współczesnego człowieka, ujawniający się 

najmocniej podczas zestawienia form inspirowanych przyrodą 
z działającymi na nią środkami technicznymi. W ich wyniku 

powstawały oszczędne w formie, lecz mimo to wyraziste 
wizualnie artefakty angażujące emocjonalność widzów.

W lutym, swoje projekty tkanin artystycznych i dekoracyjnych 
zaprezentowały studentki z kierunku Malarstwo na Wydzia-
le Sztuki: Jagoda Figurska, Katarzyna Lubańska–Bartos, 

Marta Łyżwińska, Monika Mieszczakowska, Marta Michalak 
i Magdalena Zawadzka. Zrealizowały one pod kierunkiem 
dr hab. Małgorzaty Strzelec, prof. Uniwersytetu Technolo-

giczno-Humanistycznego, swoje dyplomy licencjackie, które 
przyjęły formę najczęściej wielkoformatowych malowideł, 
wykonanych na zróżnicowanych podłożach tkaninowych. 

Realizacje te były interesującą propozycją formalną ujawnia-
jącą niezwykłe możliwości malarskie, pojawiające się podczas 
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PENTAGON

opracowywania tkanin artystycznych. Wykorzystując możliwo-
ści technologiczne, jak też prowadząc różne sposoby orkiestra-
cji obrazu, młode autorki uzyskały wrażenie monumentalności 

i poczucie panowania nad niesfornościami delikatnej materii 
tkaniny. Prace, wykorzystujące podłoża lniane, bawełniane, 

a także z jedwabiu, wykonane były technikami batiku 
i wymywanego wosku, uzupełnianymi farbowaniem frag-

mentów i całości tkanin oraz naszywaniem na nie barwnych 
aplikacji. W procesie budowy struktury tkaninowego obrazu 

ujawniły się barwne zacieki, żyłkowania, rozbryzgi i desenie, 
tworzące często złożone struktury rytmiczne i geometryczne, 

nawarstwiające się na materialne cechy podłoży i tkanin. 
W przedstawionych na wystawie projektach dyplomów arty-

stycznych zastanawiające jest dążenie do ograniczonej, a przez 
to zrównoważonej, gamy barwnej i harmoniki rytmicznej, 

pozwalającej na indywidualizowanie wypowiedzi autorskiej. 

W marcu, w Galerii pokazano wystawę rysunków, będącą 
dwugłosem artystów pochodzących z Litwy. Na przeciwległych 

ścianach wyeksponowano prace, różniące się techniką, sposo-
bami interpretowania rzeczywistości, poetykami budowania 
narracji obrazu, a przede wszystkim rozmiarami. Niewielkie 

rysunki Rimvydasa Muleviciusa, profesora Wileńskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych specjalizującego się w projektowaniu szkła 

artystycznego, cechuje humor i często zjadliwa satyra. Należą 
do kategorii rysunków konferencyjnych, powstających podczas 

niezliczonych posiedzeń, zebrań, rad i komisji. Mimo to nie 
sprawiają wrażenia tworzonych pośpiesznie czy mechanicz-

nie. Przeciwnie, w tych małych formatach uderza skrupulatnie 
zaplanowana kompozycja i staranny dobór zróżnicowanych pod 
względem siły wyrazu kresek. Ich treść ma charakter grotesko-
wy, prześmiewczy, eksploatuje i nadwątla obiegowe schematy, 
tematy tabu i obiegowe wyobrażenia z obszaru obyczajowości, 
polityki i religii. Częstym przedmiotem kpiny są ludzkie przy-

wary i szkaradności. Drugi z autorów, profesor Virgilijus Traki-
mavičius, pracujący na kowieńskim Wydziale Akademii Sztuk 

Pięknych, jest grafikiem uprawiającym twórczość w zakresie 
grafiki projektowej i wzornictwa przemysłowego. Ciekawostką 

jest fakt, że jest również ekspertem Sądu Apelacyjnego Repu-
bliki Litewskiej w dziedzinie projektowania. Na wystawie 

w Pentagonie zaprezentował zestaw niezwykle precyzyjnie 
zrealizowanych ażurowych kompozycji papierowych, zdradza-
jących wyjątkowy kunszt koronkowej pracy autora. Te abstrak-

cyjne, mocno zakorzenione w tradycji i litewskiej ludowości 
kompozycje, zmuszają do kontemplacji formy i podziwu dla 

niebywałej zręczności i umiejętności manualnych artysty. 
Nie nawiązując bezpośrednio do realnej rzeczywistości były 

znakomitym kontrapunktem i odniesieniem do umieszczonych 
naprzeciwko nich maleńkich, prześmiewczych i ironicznych 

scenek drugiego z autorów. Obydwa zestawy prac dawały 
zaskakujący dwugłos powagi i humoru, złożoności i prostoty, 

były znakomitym spektaklem, w którym widz od czarnego 
humoru wędrował do spraw poważnych i vice versa. 

Autor zdjęć: Kazimierz Łyszcz

Kazimierz Łyszcz
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											W	„Galerii	Lincoln”	prezentowana	była	do	końca	
lutego	br.	wystawa	poznańskiego	twórcy	Marcina Berdyszaka	

-	ur.	w	1964	roku.	W	latach	1983-1988	studiował	w	Akademii	
Sztuk	Pięknych	w	Poznaniu,	gdzie	uzyskał	dyplomy	z	rzeźby	
w	pracowni	profesora	Macieja	Szańkowskiego	i	z	malarstwa	

w	pracowni	profesora	Włodzimierza	Dudkowiaka.	
Od	1989	roku	pracownik	dydaktyczny	w	tejże	uczelni,	

w	której	prowadzi	obecnie	Pracownię	Warsztatów	Twórczych.	
Artysta	wizytujący	w	Akademii	Sztuk	Pięknych	w	Bratysławie,	

a	od	2000	roku	profesor	ASP	w	Poznaniu.	
W	latach	2002-2008	prorektor	tejże	uczelni	

a	obecnie	rektor.	Współzałożyciel	Stowarzyszenia	Artystyczno	
-	Edukacyjnego	MAGAZYN.	Stypendysta	Ministra	Kultury	

i	Dziedzictwa	Narodowego	w	roku	2001.	
										

Uczestnik	licznych	wystaw	zbiorowych	i	indywidualnych	
w	kraju,	m.in.	w:	Lublinie	(Galeria	Grodzka,	1992;	

Galeria	Stara,	1992,	1996);	Poznaniu	(Galeria	ON,	1995,	
1999;		Międzynarodowe	Centrum	Sztuki,	1997),	Toruniu	

(Galeria	nad	Wisłą,	1993,	1996),	Warszawie	(SBWA,	
1992;	CSW	Zamek	Ujazdowski,	1997,	2001),	Wrocławiu	

(BWA,	1999;	Galeria	Miejska,	2000),	oraz	za	granicą	w:	
Bratysławie	(Słowacja	-1994,	1998),	Fuldzie	(Niemcy-1988),	

Kilonii	(Niemcy-1996),	Baltimore	(USA-1999),	Rodalben	
(Niemcy-1998),	Voipaala	(Finlandia-1994)	i	Meksyku	(2003),	

Czechach	(2013).	Zajmuje	się	instalacjami,	obiektami	
i	realizacjami	multimedialnymi.

													
Marcin	Berdyszak	należy	do	młodego	pokolenia	twórców	

zmieniających	oblicze	współczesnej	sztuki	polskiej,	ale	
w	sposób,	który	nie	budzi	żadnych	kontrowersji	w	warstwie	

formalnej.	Mam	tu	na	myśli	definicję	sztuki,	w	której	
elementem	podstawowym	służącym	do	zakwalifikowania	

dzieła	do	obszaru	sztuki	jest	„umiejętność	wykonania	dzieła”.	
Umiejętność	tę	artysta	zdobywa	poprzez	studia	lub	proces	
samokształcenia	/patrz	impresjoniści/.	Współczesna	sztuka	

w	znacznym	stopniu	została	zdominowana	przez	kuratorów	
i	twórców,	którzy	uważają,	że	nie	potrzeba	mieć	umiejętności,	

ale	wystarczy	chcieć	być	artystą.	Ta	droga	prowadzi	
przeważnie	do	skandali,	które	stały	się	formą	zaistnienia	

w	sztuce	współczesnej.	Wystawa	spotkała	się	z	dużym	
zainteresowaniem	zwiedzających,	którzy	docenili	twórczość	

Marcina	Berdyszaka,	posiadającego	bardzo	dobry	
warsztat	formalny,	cechujący	się	interesującym	przekazem	

intelektualnym	towarzyszącym	jego	dziełu.	
																																																																																													

Aleksander Olszewski

Galeria Wydziału Sztuki – Lincoln

Marcin Berdyszak
 „Syn człowieczy i symulacje 2012”
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SPRAWY  RÓŻNE

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na 
rok akademicki 2014/2015 rozpocznie się 19 maja 2014 roku. 
Rejestracja kandydatów będzie możliwa za pomocą Systemu 
Internetowej Rekrutacji Kandydatów dostępnego na stronie  
www.sirk.uniwerytetradom.pl

Do	 dyspozycji	 kandydaci	 będą	 mieli,	 jak	 zawsze,	 szeroką		
i	niezwykle	bogatą	ofertę	dydaktyczną	uczelni	z	blisko	30	
zróżnicowanymi	kierunkami	studiów.	Są	to:	kierunki	huma-

nistyczne:	Ekonomia,	Administracja,	Filologia	angielska,	Pedagogika;	
medyczne:	 Pielęgniarstwo,	 Fizjoterapia;	 artystyczne:	 Architektura	
wnętrz,	Wzornictwo,	Malarstwo,	Grafika,	oraz	kierunki	inżynierskie:	
Transport,	Elektrotechnika,	Mechanika	i	budowa	maszyn,	Budownic-
two,	Technologia	chemiczna,	Informatyka	czy	Towaroznawstwo.

Również	i	w	tym	roku	w	ofercie	dydaktycznej	Uniwersytetu	po-
jawią	się	nowości.	Po	uzyskaniu	zgody	Ministra	Nauki	i	Szkolnictwa	
Wyższego	od	roku	akademickiego	2014/2015	zostaną	uruchomione	
nowe	kierunki	studiów:

•	 Prawo w działalności gospodarczej- kierunek praktycz-
ny	(Wydział	Ekonomiczny),

•	 Dziennikarstwo	(Wydział	Filologiczno-Pedagogiczny),
•	 Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym- 

kierunek praktyczny (Wydział	Mechaniczny),
•	 Zielone technologie	(Wydział	Materiałoznawstwa,	Tech-

nologii	i	Wzornictwa),
•	 Wzornictwo	-	studia	II	stopnia	magisterskie	(Wydział	Ma-

teriałoznawstwa,	Technologii	i	Wzornictwa),
•	 Bezpieczeństwo i higiena pracy	 (Wydział	 Materiało-

znawstwa,	Technologii	i	Wzornictwa),
•	 Grafika	-	studia	jednolite	magisterskie	(Wydział	Sztuki).

Wśród	tegorocznych	nowości	 są	 także	następujące	specjalno-
ści: 

•	 towaroznawstwo i technologia żywności na	kierunku	To-
waroznawstwo	(Wydział	Ekonomiczny),

Rekrutacja 2014/2015   

•	 technologia leków na	kierunku	Technologia	chemiczna	-	
studia	II	stopnia	(Wydział	Materiałoznawstwa,	Technologii	
i	Wzornictwa),

•	 techniki kryminalistyczne na	kierunku	Technologia	che-
miczna	 -	 studia	 II	 stopnia	 (Wydział	 Materiałoznawstwa,	
Technologii	i	Wzornictwa),

•	 kosmetyki i produkty apteczne	na	kierunku	Technologia	
chemiczna	 -	 studia	 II	 stopnia	 (Wydział	 Materiałoznaw-
stwa,	Technologii	i	Wzornictwa),

•	 transport i logistyka w turystyce na	kierunku	Transport	-	
studia	II	stopnia	(Wydział	Transportu	i	Elektrotechniki),

•	 marketing i zarządzanie w turystyce na	kierunku	Trans-
port	-	studia	II	stopnia	(Wydział	Transportu	i	Elektrotech-
niki).

Michał Czyżewicz

„Centrum Eksploatacji i Bezpieczeństwa Transportu stwarza istotną szansę wykorzystania potencjału badawczego, jakim dysponują 
wydziały Uniwersytetu”.

CENTRUM 
DLA PRZYSZŁOŚCI KOLEI

(rozmowa z prof. dr. hab. inż. Jerzym Kisilowskim, dyrektorem Centrum Eksploatacji i Bezpieczeństwa Transportu 
na Wydziale Transportu i Elektrotechniki)

Uchwałą Senatu UTH Radom z dnia 30 stycznia 2014 roku zmianie 
uległa nazwa z Centrum Eksploatacji Kolei Dużych Prędkości na 
Centrum Eksploatacji i Bezpieczeństwa Transportu, którego jest 
Pan dyrektorem. Jakie są jego główne zadania? 
J.	 K.:	 Centrum	 Eksploatacji	 i	 Bezpieczeństwa	 Transportu	 stwarza	
istotną	szansę	wykorzystania	potencjału	badawczego,	jakim	dyspo-

nują	wydziały	Uniwersytetu	w	celu	podjęcia	procesów	badawczych	
i	 kształcenia	 na	 trzech	 poziomach.	 Istniejący	 potencjał	 kadrowy	
gwarantuje	prowadzenie	procesów	badawczych	oraz	kształcenie	na	
wysokim	poziomie	merytorycznym.	Efekty	takie	można	uzyskać	dzięki	
rozwojowi	istniejącej	infrastruktury	badawczej,	która	w	chwili	obecnej	
stanowi	podstawę	do	dalszego	jej	rozwoju.	Potencjał	merytoryczny	

Zapraszamy w maju

Studenci specjalności techniki kryminalistyczne będą mogli znaleźć pracę 
w Policji. Na zdjęciu Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
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kadry	gwarantuje	wysoki	poziom	technicz-
ny	 i	 technologiczny	 rozbudowy	 zaplecza	
badawczego	 i	 dydaktycznego.	 Zadania	 te	
będą	nakierowane	na	procesy	eksploatacyjne	
Kolei	Dużych	Prędkości	(KDP)	oraz	mogą	być	
wykorzystywane	 dla	 wszystkich	 rodzajów	
transportu	kolejowego.

Co to jest Kolej Dużych Prędkości? 
J.K:	Kolej	dużych	prędkości	(skrót	KDP)	jest	
to	system	kolejowego	transportu	publicznego	
pozwalającego	na	wykonywanie	przewozów	
pasażerskich	 z	 prędkościami	 przekracza-
jącymi	300	km/h.	Kryterium	uznania	 kolei	
za	kolej	dużej	prędkości	jest	prędkość	han-
dlowa	pociągów.	Jest	ona	różna	w	różnych	
krajach	i	przykładowo	we	Włoszech	wynosi	
200	 km/h,	 w	 USA	 –	 177	 km/h,	 natomiast	
według	Międzynarodowego	Związku	Kolei	
jest	to	kolej	osiągająca	prędkość	powyżej	250	
km/h.	Termin	Kolej	Dużej	Prędkości	odnosi	
się	 zwykle	 do	 całości	 usługi	 transportowej		
i	związanej	z	nią	 infrastruktury,	a	nie	 tylko	
do	taboru	kolejowego.	Tak	więc	do	funkcjo-
nowania	kolei	dużej	prędkości	niezbędne	są	
nie	tylko	pociągi	dużej	prędkości,	ale	również	
specjalne	linie	kolejowe,	zwykle	także	dwor-
ce	kolejowe	oraz	odrębne	systemy	biletowe.	
Najbardziej	 zaawansowane	 systemy	 kolei	
dużych	prędkości	istnieją	w	Chinach,	Japonii,	
Francji,	 Niemczech,	 Hiszpanii,	 Włoszech,	
Wielkiej	Brytanii	i	Korei	Południowej.

Jak Polska przygotowuje się do wprowa-
dzenia KDP?
J.K.:	 W	 2005	 roku	 zaprezentowany	 został	
projekt	 kolei	 dużych	 prędkości	 w	 Polsce,	
będący	odpowiedzią	na	potrzebę	szybkiego	
transportu	kolejowego	między	największymi	
miastami	 w	 kraju.	 Budowa	 pierwszej	 linii	
ze	 stacją	 węzłową	 Kalisz	 Północ,	 łączącej	
Warszawę,	Łódź,	Kalisz,	Wrocław	i	Poznań	
(tzw.	 linii	 „Y”),	 powinna	 rozpocząć	 się		
w	2014	roku.	W	2010	roku	pojawił	się	projekt	
budowy	drugiej	linii	kolei	dużych	prędkości	
łączącej	Warszawę,	Płock,	Włocławek,	Toruń	
(z	odgałęzieniem	do	Bydgoszczy),	Grudziądz,	
Kwidzyn,	Gdańsk,	Sopot	i	Gdynię.	

W ramach istniejącego Centrum plano-
wane jest prowadzenie prac badawczych, 
skoncentrowanych wokół tematyki Kolei 
Dużych Prędkości, które następnie będą 
wdrażane do praktyki w Polsce i w wielu 
innych krajach.	
J.K.:	Rzeczywiście,	takie	zadania	będziemy	
stawiać	 przed	 wszystkimi	 zespołami	 zaj-
mującymi	 się	 tą	 tematyką.	 Najważniejsze		
z	nich	 to:	problematyka	budowy	 i	 eksplo-
atacji	 nawierzchni	 dla	 KDP,	 zagadnienia	
trakcyjne,	 sterowanie	 Ruchem	 Kolejowym	
(SRK)	i	telekomunikacyjnym,	zagadnienia	lo-
gistyki	i	zarządzania	KDP,	zarządzanie	wiedzą		
i	współpraca	nawierzchni	z	pojazdem.	Szcze-
gólnie	 chcę	 zwrócić	 uwagę	 na	 to	 ostatnie	

prof. dr hab. inż. Jerzy KISILOWSKI, prof. zw.,
dyrektor Centrum Eksploatacji i Bezpieczeństwa 
Transportu na Wydziale Transportu 
i Elektrotechniki

Pendolino (zdjęcie Internet - http://pl.wikipedia.org)

zagadnienie,	 które	 jest	 niezwykle	 istotne	
ze	względu	na	bezpieczeństwo	ruchu,	gdyż	
wszelkie	powstałe	tu	zaniedbania	mogą	spo-
wodować	nieodwracalne,	negatywne	skutki.	
Prace	te	wiążą	się	z	problemami	nawierzch-
ni,	 a	 także	 -	 dla	 procesów	 eksploatacji	 -		
z	systemami	pomiarowymi.	W	tym	obszarze	
jest	kilka	zagadnień	możliwych	do	podjęcia,	
uwzględniając	 nowe	 narzędzia	 badawcze		
takie,	jak:	zbiory	rozmyte,	sieci	neuronowe,	
bifurkacja,	 wrażliwość	 parametryczna,	 sta-
teczność	techniczno-scholastyczną.	

(z prof. dr. hab. inż. Jerzym Kisilowskim 
rozmawiał Wojciech Bielawski)
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System e-dziekanat z powodzeniem funkcjonuje na uczelni. 
Na zdjęciu Biuro Obsługi Studenta 1

Uniwersytet Technologiczno-Humanistycz-
ny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
realizuje projekt „Budowa zintegrowa-
nego systemu informatycznego Uniwer-
sytetu Technologiczno-Humanistycznego 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu dla 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego  
i technologii informacyjnych w sektorze na-
uki”. Jest on współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Aktualnie	 trwają	 prace	 związane		
z	 analizą	 wdrożeniową	 Zintegrowa-
nego	 Informatycznego	 Systemu	 Za-

rządzania	 UTH	 Rad.	 obejmującego	 nastę-
pujące	obszary:
1)	 modernizacja	 informatycznej	 obsługi	

Działu	Kadr,
2)	 wdrożenie	nowoczesnych	systemów	fi-

nansowo-księgowych,
3)	 wyposażenie	w	narzędzia	 informatycz-

ne	 wspierające	 proces	 budżetowania		
i	controllingu,

4)	 zmiana	 obiegu	 dokumentów	 poprzez	
wprowadzenie	 e-kancelarii	 z	 wykorzy-
staniem	podpisu	elektronicznego,

5)	 informatyzacja	procedur	zamówień	pu-
blicznych,

6)	 usprawnienia	w	zarządzaniu	posiadany-
mi	nieruchomościami,	gospodarką	ma-
gazynową,	ewidencją	i	wyceną	środków	
trwałych,

7)	 wdrożenie	 systemów	 informatycznych	
wspierających	 proces	 planowania	 i	 re-

Projekt w realizacji

ZINFORMATYZOWANY 

UNIWERSYTET

alizowania	działalności	badawczej	oraz	
rozliczania	projektów	dofinansowanych	
ze	środków	bezzwrotnych,

8)	 kontrolowana	 dystrybucja	 informacji	
o	 studentach	 i	 absolwentach	 na	 rynku	
pracy	 poprzez	 elektroniczne	 zarządza-
nie	informacją	o	jakości	kształconej	ka-
dry,

9)	 modernizacja	sprzętu	komputerowego.
Realizacja	założeń	projektu	pozwoli	na	

wyposażenie	uczelni	w	 sprzęt	 komputero-
wy	 i	 kompleksowe	 rozwiązania	 informa-
tyczne	 wspierające	 podstawowy	 zakres	 jej	
działalności.	 Wdrożenie	 zintegrowanego	

systemu	informatycznego	usprawni	i	ułatwi	
administrowanie	 działalnością	 jednostki,		
co	z	kolei	powinno	przełożyć	się	na	zwięk-
szenie	efektywności	pracy.	

Umowa	 o	 dofinansowanie	 projektu		
w	 wysokości	 3	 807	 517,56	 zł pomiędzy	
uczelnią	 a	 Zarządem	 Województwa	 Ma-
zowieckiego została	 podpisana	 30	 lipca		
2013	r.	

Michał Czyżewicz
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Studenci

Serdeczne gratulacje z okazji zdobycia przez ciebie w Turcji tytu-
łu wicemistrza świata w kickboxingu. To wielki sukces. Jak prze-
biegała rywalizacja? 
Dziękuję,	 jest	 to	 ogromny	 sukces,	 na	 który	 pracowałem	 cały	 rok	
przygotowując	się	do	mistrzostw.	Poziom	mistrzostw	świata	oceniam	
jako	bardzo	wysoki,	w	mojej	kategorii	wagowej	było	dziesięciu	za-
wodników.	Aby	dojść	do	finału	musiałem	stoczyć	dwie	trudne	wal-
ki,	w	których	pokonałem	reprezentantów	Mołdawii	i	Kazachstanu.	
Walkę	 finałową	 stoczyłem	 z	 Rosjaninem	 Aleksiejem	 Trifonowem.	
Jest	to	zawodnik,	który	od	czterech	lat	nie	poniósł	porażki	na	ringu	

„Sporty walki to nie tylko „bicie po głowach”, to również nauka samoobrony, jak i rozwój 
osobowościowo-duchowy”.

DRUGI NA ŚWIECIE
(rozmowa z Wojciechem Perytem, studentem III roku Wychowania Fizycznego, 

wicemistrzem świata w kickboxingu)

w	mistrzostwach	świata.	Po	wyrównanym	pojedynku	zdobyłem	ty-
tuł	wicemistrza	świata.

Od kiedy uprawiasz sport i dlaczego wybrałeś kickboxing?
Sport	uprawiam	od	młodych	lat.	Kiedy	miałem	12	lat,	zacząłem	in-
teresować	się	sztukami	walki.	Kickboxing	trenuję	już	13	lat,	wtedy		
to	 mój	 najstarszy	 brat	 zapisał	 mnie	 do	 sekcji	 radomskiego	 klubu	
kickboxingu.	Gdy	zacząłem	odnosić	coraz	większe	sukcesy,	stało	się	
to	moją	pasją.	

Wojciech Peryt (z lewej) wicemistrz świata w kickboxingu
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Sporty walki zajmują obecnie ważne miejsce w rywalizacji spor-
towej. W Polsce zainteresowania nimi datują się od emisji słyn-
nego „Wejścia smoka” z niezapomnianym Brucem Lee. Co jest 
takiego frapującego w uprawianiu tych dyscyplin sportu, że tak 
wiele osób je uprawia?
Sporty	walki	to	nie	tylko	„bicie	po	głowach”,	to	również	nauka	sa-
moobrony,	 jak	i	rozwój	osobowościowo-duchowy.	Dzięki	sztukom	
walki	rozwijamy	pewność	siebie	i	świadomość	własnych	umiejętno-
ści	oraz	swoją	ogólną	kondycję	fizyczną.	Jest	to	również	oderwanie	
się	 od	 problemów	 życia	 codziennego.	 Sala	 treningowa	 i	 zawody	
dają	poczucie	satysfakcji	i	spełnienia.	

W czasach mojej młodości bardzo znany był Marek Piotrowski, 
pierwszy polski mistrz świata wśród amatorów i zawodowców  
w kickboxingu. Warto dodać, że w latach osiemdziesiątych ubie-
głego wieku uprawianie tej dyscypliny sportu było w Polsce za-
kazane. Kto obecnie jest dla ciebie mistrzem i wzorem do naśla-
dowania?
Wzorem	do	naśladowania	od	początku	mojej	przygody	z	kickboxin-
giem	była	Julita	Trzeciak-Tkaczyk,	wielokrotna	mistrzyni	Polski	oraz	
medalistka	 mistrzostw	 świata	 i	 Europy	 w	 kickboxingu.	 Osiągnęła	
wiele	sukcesów,	będąc	zawodniczką	tego	samego	radomskiego	klu-

bu,	dzięki	czemu	już	jako	młody	zawodnik	poświęciłem	się	karierze	
sportowej.

Uprawianie kickboxingu wymaga niesamowitej sprawności i jed-
nocześnie fizycznej i psychicznej odporności na ciosy. Jak sobie 
z tym radzisz?
Trenując	ciężko	i	systematycznie	utrzymuję	swoją	kondycję	fizyczną.	
Kontakt	z	partnerem	podczas	treningu	technicznego	i	w	sparingach	
pozwala	w	dużym	stopniu	uodpornić	się	na	ciosy	przeciwnika,	jak	
również	przygotować	się	do	walki.	Podczas	 treningu	wzmacniamy	
całe	ciało,	pracujemy	nad	mięśniami	stabilizującymi,	a	także	trenu-
jemy	uniki,	co	ma	niebagatelne	znaczenie	podczas	walki.

Jakie masz plany osobiste i sportowe w bieżącym roku?
Jeśli	 chodzi	 o	plany	osobiste,	w	najbliższym	czasie	mam	egzamin	
licencjacki	na	kierunku	Wychowanie	Fizyczne.	W	tym	roku	czekają	
mnie	również	przygotowania	do	zawodów,	na	których	będę	bronił	
tytułu	Mistrza	Polski	w	kickboxingu,	co	pozwoli	mi	na	wyjazd	z	ka-
drą	Polski	na	mistrzostwa	Europy.	

(z Wojciechem Perytem rozmawiał Wojciech Bielawski)

Studenci naszego Uniwersytetu, zamiast praktyk, 
które zaliczają po kolejnych semestrach w wakacje, 
będą odbywać je na ostatnim semestrze nauki. Takie 
zmiany proponuje rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Łukasik. 

Propozycje	 zmian	 w	 organizacji	 praktyk	 były	
anonsowane	 przez	 rektora	 już	 kilka	 miesięcy	
temu.	Praktyki	mają	trwać	nie	miesiąc,	jak	było	

dotychczas,	a	cały	ostatni	semestr	nauki.	Będą	dotyczyć	
głównie	 studentów	 kierunków	 technicznych,	 które	
kończą	z	tytułem	inżyniera.	Zmiany	mają	obowiązywać	
już	w	tym	roku	akademickim.	

Plany	 radomskiej	 uczelni	 wychodzą	 naprzeciw	
działaniom	 Ministerstwa	 Nauki	 i	 Szkolnictwa	 Wyż-
szego,	które	zaleca	współpracę	szkolnictwa	wyższego	
z	gospodarką.	Mam	nadzieję,	że	te	sektory	wspólnie	
wypracują	korzystne	dla	absolwentów	oraz	studentów	
zasady	staży	i	praktyk.	Pracodawcy	chcieliby,	by	krajo-
we	uczelnie,	oprócz	kształcenia	teoretycznego,	dużą	
wagę	 przywiązywały	 do	 praktycznego	 zawodowego	
przygotowania	 przyszłych	 pracowników.	 Jest	 to	 nie-
zwykle	ważne,	by	student	miał	jak	najlepsze	podstawy	
do	 wykonywania	 zawodu.	 Ministerstwo	 chce	 więc	
zwiększyć	rolę	praktyk	i	stażów	tak,	aby	w	konsekwencji	
ułatwiały	znalezienie	pracy.	Rektor	podkreśla,	że	wielu	
radomskich	przedsiębiorców	z	zadowoleniem	przyjęło	
proponowane	zmiany.	

Wojciech Bielawski

Z korzyścią dla studentów

ZMIANY W PRAKTYKACH

Studenci będą odbywać praktyki na nowych zasadach
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W styczniu 2014 roku członkowie Koła Naukowego Germanistów 
G-ERM naszego Uniwersytetu wzięli udział w zajęciach w Labo-
ratorium Tłumaczeń Symultanicznych UMCS w Lublinie. 
																

Celem	wyjazdu	było	zapoznanie	studentów	filologii	angielskiej	
i	germańskiej	Katedry	Neofilologii	Wydziału	Filologiczno-Pe-
dagogicznego	 UTH	 Radom	 ze	 specyfiką	 zawodu	 tłumacza	

symultanicznego	(kabinowego/konferencyjnego),	dydaktyką	jakości	
nauczania	tłumaczenia	symultanicznego	oraz	infrastrukturą	umożli-
wiającą	prowadzenie	takich	zajęć	(kabiny	tłumaczeniowe).	Wpro-
wadzenia	 do	 zajęć	 dokonał	 kierownik	 laboratorium	 mgr	 Konrad	
Szulga	 (Zakład	 Lingwistyki	 Stosowanej	 UMCS	 Lublin).	 Praktyczne	
ćwiczenia	testowe	w	kabinach	dla	naszych	studentów	przeprowa-

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puła-
skiego w Radomiu wzorem lat ubiegłych uczestniczył w XI Radom-
skich Targach Szkół Wyższych, które odbyły się 4 marca bieżącego 
roku.
																	

27	publicznych	 i	 niepublicznych	 szkół	 z	 całej	 Polski	 przedstawiło	
swoją	ofertę	dydaktyczną.	Uczestnicy	targów	wzięli	udział	w	wykładach	
doradców	zawodowych	i	specjalistów	z	dziedziny	doradztwa	personal-
nego	 oraz	 próbowali	 własnych	 sił	 w	 testach	 kariery.	 Tegoroczne	 targi	
odwiedziło	bardzo	wielu	gości	z	Radomia	i	z	regionu.

UTH	Rad.	zaprezentował	bogatą	i	zróżnicowaną	ofertę	kształcenia	
na	 rok	 akademicki	 2014/2015,	 spośród	 której	 tegoroczni	 maturzyści	
mają	do	wyboru	blisko	30	kierunków	studiów,	począwszy	od	humani-
stycznych,	poprzez	medyczne,	artystyczne,	aż	po	kierunki	inżynierskie.	
Każdy	z	przyszłych	studentów	mógł	zapoznać	się	z	ich	specyfiką,	możli-
wościami	zawodowymi	po	ukończeniu	nauki,	a	także	działalnością	kół	
naukowych	i	organizacji	studenckich.	

Stoisko	naszej	uczelni	cieszyło	się	bardzo	dużym	zainteresowaniem	
maturzystów.	Wielu	z	nich	wzięło	udział	w	zorganizowanym	konkursie	
wiedzy	o	Uniwersytecie.	Blisko	65	lat	istnienia	naszej	uczelni	to	niewy-
czerpane	źródło	dat,	 ludzi	 i	 faktów	składające	się	na	historię	Uniwer-
sytetu.	 Mamy	 nadzieję,	 że	 to	 zainteresowanie	 przełoży	 się	 na	 wybór	
naszej	uczelni,	jako	dalszego	etapu	kształcenia.

Profesjonalnie	przygotowane	stoisko	UTH	Rad.	zostało	jako	najcie-
kawsze	uhonorowane	nagrodą	Prezydenta	Miasta	Radomia.

Michał Czyżewicz

Praktyka w laboratorium

Z A W Ó D  
TŁUMACZ SYMULTANICZNY

Uniwersytet naTargach Szkół Wyższych

BOGATA OFERTA 
EDUKACYJNA

dzili	pracownicy	Katedry	Neofilologii	UTH	im.	Kazimierza	Pułaskie-
go	w	Radomiu	–	mgr	Iwona	Zamkowska	z	Zakładu	Anglistyki	UTH	
Radom,	dr	Jacek	Kowalski	z	Zakładu	Germanistyki	UTH	Radom	–	
inicjator	wyjazdu	i	dydaktyk	m.in.	w	zakresie	tłumaczenia	symulta-
nicznego.		

Wyjazd	do	Lublina	spotkał	się	z	ogromnym	zainteresowaniem	
obydwu	grup	studentów	Anglistyki	oraz	Germanistyki	UTH	Radom		
i	stał	się	podstawą	do	opracowania	oraz	stworzenia	w	najbliższych	
latach	unikatowego	programu	studiów	tłumaczenia	symultaniczne-
go	w	ramach	oferowanych	kierunków	kształcenia	UTH	Radom	–	Fi-
lologia,	specjalność	filologia	angielska	i	filologia	germańska.	

(red.)
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Od 1 stycznia 2014 Komisja Europejska 
uruchomiła nowy program edukacyjny Era-
smus+ jako kontynuację poprzednich Pro-
gramów Socrates i LLP Erasmus. Program 
Erasmus+ jest zaplanowany na okres 2014-
2020 i obejmie wszystkie dotychczasowe 
komponenty, takie jak: Erasmus, Erasmus 
Mundus, Comenius, Gruntvig, Leonardo 
da Vinci i Młodzież. Uniwersytet Techno-
logiczno-Humanistyczny w Radomiu ma 
bogatą tradycję i rozległe doświadczenie 
w udziale w europejskich programach 
edukacyjnych.

W	Programie	 Erasmus+	 mogą	
uczestniczyć	 wszystkie	 państwa	
Unii	 Europejskiej	 w	 liczbie	 28,	

oraz	 Islandia,	 Lichtenstein,	 Norwegia,	
Szwajcaria,	Turcja	i	była	republika	Jugosławii	
Macedonia	 (FYROM).	Kraje	partnerskie,	 tj.	
sąsiadujące	 z	 Unią	 Europejską	 podzielono	
na	4	regiony:	Partnerstwo	Wschodnie,	Basen	
Morza	 Śródziemnego,	Bałkany	Zachodnie,	
Rosja,	które	mogą	brać	udział	w	Programie		
na	 odrębnych	 zasadach	 ustalonych	 przez	
Komisję	Europejską.

Program	 Erasmus+	 przewidziany	 dla	
szkolnictwa	wyższego	obejmuje	następujące	
działania:
*		 wyjazdy	studentów	i	pracowników	uczel-

ni
*		 organizację	 wspólnych	 studiów	 magi-

sterskich	 w	 krajach	 UE	 przez	 uczelnie	
uczestniczące	w	Programie

*		 plus	 system	 pożyczek	 dla	 studentów		
w	 celu	 sfinansowania	 studiów	 magi-
sterskich	 w	 jednym	 z	 krajów	 Unii	 Eu-
ropejskiej.
Przepustką	do	Programu	Erasmus+	jest	

Karta	ECHE,	przyznawana	uczelniom	przez	
Komisję	Europejską,	oraz	rejestracja	w	sys-
temie	 instytucji	 szkolnictwa	wyższego	Unii	
Europejskiej.

Uniwersytet	Technologiczno	-	Humani-
styczny	im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Rado-
miu	otrzymał	Kartę	ECHE	w	dniu	21.03.2014	

Nowy Program Europejski na lata 2014-2020

WSZYSTKO O 
ERASMUS+

na	lata	2014-2020.	Przyznanie	Karty	ECHE	
oznacza	 możliwość	 składania	 wniosków		
na	działania	objęte	Programem	i	uzyskanie	
dofinansowania	na	ich	realizację.	Na	stronie	
internetowej	 www.uniwersytetradom.pl		
w	zakładce	Karta	ECHE	i	Erasmus+	można	
znaleźć	więcej	szczegółowych	informacji	na	
ten	temat.

A	co	dla	studenta	oznacza	udział	w	Pro-
gramie	i	jakie	daje	możliwości?	

Przede	 wszystkim	 student	 może	 ubie-
gać	 się	 o	 wyjazd	 do	 uczelni	 zagranicznej		
na	studia	częściowe,	od	3	do	12	miesięcy	lub	
na	praktykę	od	2	do	12	miesięcy,	na	każdy	
cykl	studiów.	Wyjazd	jest	dofinansowywany	
z	funduszy	europejskich.	Wysokość	stypen-
diów	jest	ustalana	przez	Komisję	Europejską	
i	uzależniona	od	kraju	pobytu.	W	obecnych	
zasadach	Programu	Erasmus+	jest	kilka	no-
wości,	bardzo	korzystnych	dla	studentów:
*		 Przyznanie	 dodatkowych	 stypendiów		

w	 wysokości	 200,-Eur/miesięcznie	 stu-
dentom	pobierającym	stypendia	socjalne	
na	 Uniwersytecie	 Technologiczno-Hu-
manistycznym,	ale		tylko	przy	wyjazdach		
na	studia.

*		 Możliwość	wyjazdu	dla	absolwentów	na	
praktykę	w	okresie	1	roku	od	zakończenia	
studiów,	kategoria	„fresh	graduate”.

*		 Studenci	z	potwierdzoną	niepełnospraw-
nością	mogą	wnioskować	o	dodatkowe	
dofinansowanie,	pokrywające	zwiększone	
koszty	pobytu	za	granicą,	także	dla	opie-
kuna,	o	ile	jest	to	konieczne.

*		 System	gwarancji	spłaty	pożyczek	dla	stu-
dentów,	którzy	planują	realizację	studiów	
magisterskich	 w	 jednym	 z	 krajów	 Unii	
Europejskiej.
Polecamy	 zapoznanie	 się	 ze	 szcze-

gółowymi	 informacjami	 na	 stronie	 www.
erasmucsplus.org.pl.

Jak	 widać,	 rozwiązania	 systemowe	
Programu	 Erasmus+	 są	 bardzo	 korzystne		
i	sprzyjające	zwiększaniu	udziału	studentów	
w	 wymianie	 międzynarodowej,	 ale	 trzeba	
pamiętać,	 że	 podstawową	 sprawą	 przy	

ubieganiu	się	o	wyjazd	jest	znajomość	języka	
obcego.	Konieczne	jest	posiadanie	Certyfika-
tu	Językowego	lub,	w	ostateczności,	zdanie	
egzaminu	 przed	 rozpoczęciem	 	 rekrutacji.	
Komisja	Europejska	przewiduje	obowiązko-
wy	test	językowy	on	–	line		przed	wyjazdem	
i	obowiązkowy	test	językowy	po	powrocie.	
Należy	zatem	wcześniej	pomyśleć	o	nauce	
języka	 obcego	 i	 odpowiednio	 zaplanować	
swój	udział	w	Programie.

Nasz	 Uniwersytet	 uczestniczy	 w	 eu-
ropejskich	 programach	 edukacyjnych		
od	roku	1998/1999.	Wielu	studentów	naszej	
uczelni	 skorzystało	 z	 możliwości	 wymiany	
zagranicznej.	 Uczestnicy	 Programu	 bardzo	
pozytywnie	 oceniają	 możliwość	 wyjazdu	
na	 studia	 częściowe,	 praktykę	 lub	 udział		
w	Programach	Intensywnych,	podczas	któ-
rych	 zdobywają	 nową	 wiedzę	 w	 zakresie	
integracji	europejskiej,	pogłębiają	znajomość	
języka,	 poszerzają	 horyzonty	 myślowe	 nt.	
funkcjonowania	różnych	narodów	i	krajów	
w	obrębie	UE,	uczą	się	tolerancji	i	pokonują	
bariery	międzykulturowe.

A	jak	pracownicy	uczelni	mogą	uczest-
niczyć	w	Programie	Erasmus+?

Zachowane	zostały	dotychczasowe	ka-
tegorie	wyjazdów,	 tj.	 STA,	wyjazdy	w	celu	
realizacji	prowadzenia	zajęć	dydaktycznych	
dla	studentów	uczelni	partnerskiej,	oraz	STA,	
udział	w	szkoleniu	podnoszącym	kwalifikacje	
związane	z	charakterem	pracy	wykonywanej	
w	 uczelni.	 Uczestnicy	 wymiany	 otrzymują	
dofinansowanie	kosztów	wyjazdu	z	funduszy	
przydzielonych	na	ten	cel	według	obowiązu-
jących	stawek,	a	wysokość	jest	uzależniona	
od	kraju	docelowego.

Nowe	 zasady	 Programu	 Erasmus+	
dotyczące	 mobilności	 będą	 obowiązywać		
od	roku	akademickiego	2014/15.

	Ewa Rybińska
Dział Współpracy z Zagranicą

UTH Radom
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P R O G R A M 
INTENSYWNY

W okresie 16-29 marca w naszym Uniwer-
sytecie odbyła się druga edycja programu 
intensywnego LLP Erasmus pt. „Green and 
safe road transport in local communities”, 
który jest poświęcony wybranym aspektom 
związanym z ekologią i bezpieczeństwem 
w transporcie miejskim. 

												
W	tegorocznej	edycji	programu	uczest-

niczyło	44	 studentów	 i	 kilkunastu	nauczy-
cieli	 z	 następujących	 uczelni:	 University		
of	Antwerp,	University	of	Rousse,	University	
of	 Żilina,	 ATEI	 Thessaloniki,	 Latvia	 Uni-
versity	 of	 Agriculture,	 KdG	 Antwerp	 oraz	
studenci	 Wydziału	 Transportu	 i	 Wydziału	
Mechanicznego	 naszej	 uczelni.	 Oprócz	
wykładów,	 studenci	 uczestniczyli	 w	 zaję-
ciach	 laboratoryjnych	 i	warsztatach	w	gru-
pach	 międzynarodowych.	 Do	 współpracy	
zaproszono	 także	 firmę	ZNTK	 z	 Radomia,	
która	 produkuje	 m.in.	 niewielki	 pojazd		
z	 napędem	 elektrycznym	o	 nazwie	 Elipsa.	
Studenci	 mieli	 możliwość	 zapoznać	 się		
z	 konstrukcją	 i	 parametrami	 tego	 pojazdu	
oraz	zaproponować	własne	pomysły	w	za-
kresie	 jego	 udoskonalenia.	 Ich	 propozycje	

Ekologia i bezpieczeństwo w transporcie miejskim

Uczestnicy drugiej edycji programu intensywnego LLP Erasmus 
pt. „Green and safe road transport in local communities”
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zostały	przekazane	producentowi.
Program	został	bardzo	dobrze	oceniony	

przez	gości	z	zagranicznych	uniwersytetów.	
Wiele	miejsca	poświęciły	mu	także	lokalne	
media.	Studenci	uczestniczący	w	Programie	
Intensywnym	 wyrazili	 zadowolenie	 i	 po-
dziękowanie	 za	 umożliwienie	 im	 udziału,	
podkreślając,	że	jest	to,	jak	dotychczas,	ich	
największe	i	najlepsze	doświadczenie	życio-
we.	Wiele	osób	podjęło	decyzję	o	ubieganiu	
się	o	wyjazd	na	studia	częściowe	w	ramach	
Programu	Erasmus+.

Realizacja	Programu	była	nie	tylko	suk-
cesem	edukacyjnym,	ale	również	marketin-
gowym.	Autorem	i	koordynatorem	programu	
jest	dr	inż.	Krzysztof	Górski,	którego	wspiera-
ła	kierownik	Działu	Współpracy	z	Zagranicą	
Ewa	Rybińska	oraz	Marta	Okolus,		Agnieszka	
Dąbrowska	i	Daniel	Pietruszczak.			

Kolejny	Program	Intensywny,	koordyno-
wany	przez	naszą	Uczelnię,	w	którym	mogą	
wziąć	 udział	 nasi	 studenci	 to	 projekt	 pt:	
„Education	 for	 Sustainable	 Development”.	
Koordynatorem	jest	dr	hab.	Anna	Zamkow-
ska	z	Wydziału	Filologiczno-Pedagogicznego.	
Projekt	 będzie	 realizowany	 w	 Zagrzebiu,	
Chorwacja,	w	terminie	4-17.05.2014.

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzy-

manych od Krzysztofa Górskiego 
i Ewy Rybińskiej)

Po raz kolejny ukazał się biuletyn informacyjny „abc studenta” sygno-
wany m.in. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UTH Radom.  
														

Jest	to	całoroczny	informator,	który	młodzi	ludzie	otrzymają	bezpłatnie.	
Magazyn	 zawiera	 informacje	 o	 wszystkich	 kierunkach	 oferowanych	
przez	Uniwersytet	Technologiczno-Humanistyczny	i	inne	uczelnie	na-

szego	regionu.	Wydawnictwo	ma	służyć	każdemu	młodemu	człowieko-
wi,	który,	kończąc	szkołę	średnią,	rozpoczyna	nowy	etap	swojego	życia.	
Zawiera	ok.	50	stron,	formatu	B5	w	liczbie	15.000	egzemplarzy.	

Jak	 podkreśla	 Marcin	 Mąkosa,	 przewodniczący	 Zarządu	 Organi-
zacji	 Uczelnianej	 NZS	 UTH,	 czytelna,	 przejrzysta	 forma	 biuletynu,	
przede	 wszystkim	 zawarta	 w	 nim	 oferta	 wszystkich	 szkół	 wyższych,	
ułatwi	 maturzystom	 podjęcie	 jednej	 z	 najważniejszych	 decyzji.	 Po-
zwoli	 także	 lepiej	 poznać	 nasze	 miasto	 oraz	 miejsca,	 które	 warto		
w	 Radomiu	 odwiedzić	 i	 zobaczyć.	 Z	 uwagi	 na	 bezpośredni	 kolportaż	
stanowi	doskonałą	formę	reklamy	przedsiębiorstw	partnerskich.	

Biuletyn	rozdawany	 jest	podczas	uroczystych	„mini	gal”	na	 terenie	
szkół	ponadgimnazjalnych	na	terenie	miasta	oraz	powiatu.

(red.)

Dla maturzystów

„abc studenta”

Zajęcia praktyczne
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Na Międzynarodowych Targach Poznań-
skich studentki Wydziału Materiałoznaw-
stwa, Technologii i Wzornictwa odniosły 
duży sukces. 
														

Klaudia	 Kasińska,	 absolwentka	 kie-
runku	 Wzornictwo,	 otrzymała	
dyplom	 za	 kolekcję	 damską	 „Pat-

terned”	 inspirowaną	 architekturą	 kata-
lońskiego	 artysty	 Antoniego	 Gaudiego,	
która	 powstała	 pod	 okiem	 prof.	 Hanny	
Wojdała-	 Markowskiej.	 Kinga	 Płatos,	 stu-
dentka	 IV	 roku	WMTiW	otrzymała	wyróż-
nienie	 za	 innowacyjną	 kolekcję	 obuwia	
damskiego	 „Art	 On	 Skin”,	 wykorzystując		
w	swoim	projekcie	sztukę	tatuażu,	a	Vero-
nika	Habalova	(IV	rok	WMTiW)	zdobyła	też	
wyróżnienie	za	kolekcję	obuwia	damskiego	
„Street	Art.”.	Obie	 kolekcje	obuwia	 zosta-
ły	 wykonane	 pod	 kierunkiem	 prof.	 Irminy	
Aksamitowskiej-Szadkowskiej	 z	 Pracow-
ni	 Projektowania	 Obuwia.	 Warto	 dodać,		
że	V.	Habalova	zdobyła	również	II	nagrodę	
podczas	 XX	 Międzynarodowego	 Konkursu	
Projektantów	Obuwia	i	Akcesoriów, jaki	od-
był	się	w	drugiej	połowie	marca	w	Moskwie.		
W	konkursie	tym	udział	wzięło	ponad	300	
kolekcji,	ocenianych	w	4	kategoriach.	Vero-
nica	Habalowa	otrzymała	nagrodę	w	kate-
gorii	Pret	-a-	Porter.

Wyróżnienia na Poznańskich Targach

DOCENIONE KOLEKCJE

Studia na kierunku Wzornictwo umożli-
wiły Pani poszerzenie wiedzy związanej 
z modą i projektowaniem. Od kiedy do-
strzegła Pani u siebie takie zainteresowa-
nia? 
Wszystko	 budziło	 się	 we	 mnie	 stopniowo	
od	najmłodszych	lat,	natomiast	rozpoczęcie	
nauki	 w	 liceum	 w	 Bielsku-Białej	 o	 profilu	
kreowanie	 ubioru	 było	 dla	 mnie	 ekspery-

„Sztuka ma za zadanie upiększać nasze projekty a rzemiosło świadczyć o profesjonalizmie  
i świadomości projektanta”.

MODA
SZTUKA I UŻYTECZNOŚĆ

(rozmowa z Klaudią Kasińską, absolwentką kierunku Wzornictwo 
na Wydziale Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa)

mentem,	który	umocnił	mnie	w	przekona-
niu,	iż	chcę		dalej	iść	w	tym	kierunku,		stąd	
też		moje	studia	w	Radomiu.

Modę można scharakteryzować jako sztu-
kę połączoną z doskonałym rzemiosłem, 
w której wzajemnie przeplatają się ze 
sobą artystyczne wizje poddane rygorowi 
codziennej „używalności”. Czy zgadza się 
z tym Pani?

	 	 Zgadzam	 się.	 Chociaż	 początkowe	 kon-
cepcje	budzą	się	poniekąd	ze	sztuki,	final-
na	 wersja	 powinna	 również	 odpowiadać	
komfortowi	człowieka.	Sztuka	ma	za	zada-
nie	 upiększać	 nasze	 projekty,	 a	 rzemiosło	
świadczyć	o	profesjonalizmie	i	świadomości	
projektanta.	

Skąd czerpie Pani inspiracje do projekto-
wania swoich kolekcji i jak powstała na-

Nagrodzona kolekcja obuwia damskiego „Street Art” Veroniki Habalovej
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grodzona w Poznaniu Pani kolekcja „Pat-
terned”?
Inspirację	czerpię	głównie	z	otoczenia,	któ-
re	 dostarcza	 mi	 wiele	 emocji,	 jak	 również	
z	 własnych	 poszukiwań,	 pozwalających	
na	 lepszą	 interpretację	 tematu,	 który	 chcę	
wykorzystać	we	własnych	projektach.	Moja	
kolekcja	 powstała	 w	 efekcie	 wielu	 prób		
i	połączeń	wybranych	przeze	mnie	elemen-
tów	 związanych	 z	 architekturą	 Antoniego	
Gaudiego.	 Moim	 opiekunem	 na	 wydziale	
była	prof.	Hanna	Wojdała-Markowska,	któ-
ra	pomogła	mi	w	uzyskaniu	efektu	końco-
wego		całej	kolekcji	.	

Czasami wydaje się, że w modzie wszyst-
ko już było, a jednak jesteśmy nadal mile 
zaskakiwani nowymi trendami i projekta-
mi. 
Dzisiejszy	 świat	 otwiera	 przed	 nami	 tak	
ogromne	możliwości	 związane	 z	projekto-
waniem,	 które,	 bez	 problemu,	 pozwalają	
młodym	 projektantom	 pokazać	 projekty,	
owszem	powstałe,	być	może,	na	bazie	mi-
nionych	 lat,	 natomiast	 w	 nowym	 wydaniu	
mają	 zachwycić	 odbiorców	 swoją	 nowo-
czesnością	i	indywidualizmem.	

Kreatorzy mody wymagają od modelek 
odpowiedniej figury, której utrzymanie 
kosztuje wiele wyrzeczeń, często nieobo-
jętnych dla zdrowia. Czy tylko „wieszaki” 
mają szanse zaistnieć w tym świecie i czy 
modelki o normalnych wymiarach będą 
tolerowane na wybiegach?
Obecnie	 coraz	 częściej	 widać	 „niewychu-
dzone”	 modelki,	 które	 promują	 kampanie		
światowych	 projektantów	 mody.	 Dlatego	
też	wydaje	mi	się,	 iż	z	biegiem	czasu	mo-
delki	o	różnorodnych	cechach	urody	znajdą	
miejsce	 w	 katalogach	 modowych,	 których	
zadaniem	jest	przede	wszystkim	odpowied-
nie	wykreowanie	piękna	danej	kobiety.	

Jakie są Pani plany na przyszłość?
Moje	plany	na	przyszłość	z	pewnością	będą	
związane	z	modą	i	projektowaniem,	a	także	
kolejnymi	 studiami,	 które	pozwolą	na	dal-
sze	poszerzanie	wiedzy	z	tym	związanej.	

(z Klaudią Kasińską 
rozmawiał Wojciech Bielawski

Fot:	Aleksandra	Modrzejewska		
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Post Mortem

mgr Sławomir Franecki
(1955-2014)

Dnia	12.02.2014	r.	Studium	Języków	Obcych	pożegnało	Sławo-
mira	Franeckiego	–	kolegę,	współpracownika	i	wykładowcę	języka	
angielskiego,	który	pracował	na	naszej	uczelni	od	1990	r.

Sławka	 Franeckiego	większość	 radomian	poznała	 jako	 założy-
ciela	 Kabaretu	 Fajf.	 Niezwykle	 inteligentny,	 utalentowany	 i	 cha-
ryzmatyczny,	 co	 mogliśmy	 obserwować	 na	 scenie	 –	 pełen	 pasji		
i	zaangażowania	w	twórczość	kabaretową,	jak	na	artystyczną	duszę	
przystało.					

Odszedł	 wyjątkowo	 skromny	 i	 nieszukający	 rozgłosu,	 bardzo	
dobry	człowiek,	który	dawał	wiele	dobra,	siły	 i	energii	 innym,	za-
równo	najbliższym,	jak	i	swoim	studentom,	ale	też	ludziom	zupeł-
nie	 nieznajomym.	 Wszyscy,	 którzy	 mieli	 przyjemność	 go	 poznać	
zachowają	miłe	i	ciepłe	wspomnienie	o	nim.	

Był	świetnym	wykładowcą,	postępowym,	pełnym	wyrozumiało-
ści,	humoru	i	dowcipu.	Nie	usłyszymy	już,	jak	żartuje	na	przerwach,	
ani	nie	podyskutujemy	z	nim	o	literaturze,	którą	kochał,	a	jego	księ-
gozbiór	był	niezwykle	wyjątkową	kolekcją.	Uwielbiali	go	studenci		
i	pracownicy	SJO	–	jedynego	pracownika	-	mężczyznę	pośród	grona	
kobiecego	tejże	jednostki	uczelnianej.

Rodzinie zmarłego Sławka Franeckiego wyrazy współczucia 
składają koleżanki ze Studium Języków Obcych																		


