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Od Redakcji      

W numerze 2(45)2013 piszemy m.in. 
o otwarciu na naszym Uniwersytecie kolejnej 
inwestycji – Hali Technologicznej, która powstała 
w ramach projektu dofinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. Celem projektu jest zwiększenie 
transferu innowacji do gospodarki województwa 
mazowieckiego poprzez wzmocnienie potencjału 
infrastrukturalnego sfery badawczo-rozwojowej 
uczelni. Hala wyposażona jest w specjalistyczną 
aparaturę naukowo- badawczą, nowoczesne la-
boratoria i sprzęt. Nowo otwarty obiekt będzie 
wykorzystywany na potrzeby dydaktyki oraz pro-
wadzenie działań badawczo-rozwojowych przez 
Uniwersytet.

J.M. Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Łu-
kasik ogromną wagę przywiązuje do współpracy 
z przemysłem. Przekłada się to na wykorzysty-
wanie przez firmy innowacyjnych projektów na-
szych pracowników a także zatrudniania przez 
nie absolwentów UTH. W dniu 14 maja 2013 
roku odbyło się w murach naszej uczelni spo-
tkanie z przedstawicielem jednej z czołowych 
polskich firm branży kolejowej - PESA Byd-
goszcz S.A. Spotkanie zostało zorganizowane 
z inicjatywy J.M. Rektora Uniwersytetu Techno-
logiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puła-
skiego w Radomiu oraz firmy PESA Bydgoszcz 
S.A. i miało na celu rozpoczęcie trwałej współ-
pracy firmy z UTH Rad. oraz z firmami – człon-
kami Rady Patronackiej uczelni.

Na Wydziale Mechanicznym odbyły się 
obchody Europejskich Słonecznych Dni, które 
w tym roku przypadały w Polsce w dniach 1-19 
maja. Jest to akcja ekologiczna o charakterze 
edukacyjnym i informacyjnym realizowana w całej 
Europie, której celem jest ochrona środowiska 
i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej 
w tym przede wszystkim kolektorów słonecz-
nych i systemów fotowoltaicznych. Krajowym 
koordynatorem kampanii ekologicznej jest Insty-
tut Energetyki Odnawialnej, natomiast europej-
skim koordynatorem jest European Solar Ther-
mal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. 

W kwietniu odbył się Program Intensywny 
pt.: „Green and Safe Transport in Local Com-
munities”, którego koordynatorem jest Uniwer-
sytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Radomiu. Organizatorami 
tegorocznej edycji Projektu, która odbyła się 
w dniach 8-19 kwietnia 2013 roku, były dwa 

wydziały: Transportu i Elektrotechniki oraz 
Mechaniczny. W Programie uczestniczyło 34 
studentów i 11 wykładowców z 6 uczelni Eu-
ropy: Belgii, Bułgarii, Grecji, Łotwy, Słowacji. 
Ideą Programu są intensywne, dwutygodnio-
we zajęcia, prowadzone w języku angielskim 
w formie wykładów, seminariów, warsztatów, 
laboratoriów oraz wizyt w przedsiębiorstwach 
branży samochodowej. Tematyka zajęć obejmo-
wała m.in. usprawnienie transportu miejskiego 
w miastach europejskich, zmniejszenie jego 
energochłonności, a także ograniczenie jego od-
działywania na środowisko. 

Kolejny Program Intensywny „Edukacja 
dla zrównoważonego rozwoju” odbył się w maju 
na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym. 
W progach naszego Uniwersytetu gościliśmy 
nauczycieli akademickich i studentów z ośrod-
ków akademickich czterech krajów europejskich: 
Belgii, Holandii, Chorwacji i Słowacji, realizują-
cych wspólnie ze studentami Pedagogiki UTH 
Program Intensywny pt. „Edukacja dla zrówno-
ważonego rozwoju/ Education for Sustainable 
Development”. 

Po raz 42 studenci UTH cieszyli się Wiosną 
Studencką. Ta tradycyjna impreza to czas zabawy 
i radości przed czekającą letnią sesją egzamina-
cyjną. Spotkania muzyczne, kabaretony, zawody 
sportowe, pokazy przez sześć dni umilały żakom 
czas beztroski i luzu. 

I na koniec wieści ministerialne. Minister 
Barbara Kudrycka zapowiada rewolucję w szkol-
nictwie wyższym poprzez m.in.: ułatwienie do-
stępu do studiów wyższych osobom dojrzałym, 
wprowadzenie co najmniej trzymiesięcznych 
praktyk zawodowych na kierunkach o profilu 
praktycznym, jak również stypendiów naukowych 
studentom od pierwszego roku studiów. Resort 
proponuje też zmiany, które zachęcą naukowców 
do komercjalizacji swoich wynalazków - będą im 
przysługiwały nie tylko prawa autorskie, ale tak-
że prawa majątkowe do wynalazku. Dzięki temu 
więcej naukowców będzie zainteresowanych 
tym, aby pracować nad nowymi rozwiązaniami 
technologicznymi i ich komercjalizacją. Projekt 
przepisów trafił do konsultacji społecznych. 

Wojciech Bielawski
naczelny redaktor
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Senat

Porządek posiedzenia Senatu w dniu 25 
kwietnia 2013 roku
1. Zatwierdzenie  wzoru dyplomu ukończe-

nia studiów.
2. Zatwierdzenie  wzorów świadectw ukoń-

czenia:
-  studiów podyplomowych,
-  kursów dokształcających.
3. Zatwierdzenie wzoru dyplomów dla 

osób, które uzyskały stopień naukowy 
doktora i doktora habilitowanego.

4. Określenie przez Senat warunków 
i trybu rekrutacji na studia doktoranckie 
oraz ich formy w roku akademickim 
2013/2014.

5. Wprowadzenie zmian do regulaminu 
studiów.

6. Zmiany do uchwały Nr 000-6/8/2011 
Senatu PRad. im. K. Pułaskiego z dnia 
24.11.2011r. w sprawie ustalenia wytycz-
nych dla rad podstawowych jednostek 
organizacyjnych dotyczących planów 
studiów i programów kształcenia (z późn. 
zm.).

7. Złożenie przez Rektora sprawozdania 
z realizacji programu naprawczego za 
I kwartał 2013 r.

8. Opinia Senatu w sprawie regulaminu 
Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego.

9. Opinia Senatu w sprawie regulaminu 
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury 
Fizycznej.

10. Wprowadzenie do regulaminu Wydziału 
Materiałoznawstwa, Technologii i Wzor-
nictwa  Misji Wydziału.

11. Wprowadzenie do regulaminu Wydziału 
Mechanicznego Misji Wydziału.

12. Wprowadzenie do regulaminu Wydziału 
Sztuki Misji Wydziału.

13. Wprowadzenie do regulaminu Wydziału 
Transportu i Elektrotechniki  Misji Wy-
działu.

14. Wyrażenie przez Senat opinii w spra-
wie zawarcia przez Rektora umowy 
o współpracy pomiędzy Uniwersyte-
tem Technologiczno-Humanistycznym 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
a Sumskim Państwowym Pedagogicznym 
Uniwersytetem im. Antona Makarenki, 
Sumy  (Ukraina).

 Porządek posiedzenia Senatu w dniu 16 
maja 2013 roku
 1. Opinia Senatu w sprawie limitów przy-

jęć na pierwszy rok studiów na poszcze-
gólnych kierunkach studiów na rok aka-
demicki 2013/2014. 

2. Ustalenie warunków i trybu rekrutacji, 
w tym prowadzonej w drodze elek-
tronicznej, dla poszczególnych kie-
runków studiów w roku akademickim 
2014/2015. 

3. Przyznanie przez Senat Medalu im. 
K. Pułaskiego. 

4. Wyrażenie przez Senat zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowych niezabudo-
wanych i niezagospodarowanych przez 
Uniwersytet Technologiczno-Humani-
styczny im. K. Pułaskiego w Radomiu. 

Porządek posiedzenia Senatu w dniu 13 
czerwca 2013 roku 
1. Zatwierdzenie sprawozdania finan-

sowego Uczelni za rok 2012 zgodnie 
z przepisami o rachunkowości. 

2. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finanso-
wego Uczelni na rok 2013, w tym planu 
remontów. 

3. Przedłożenie przez Senat Ministrowi 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego okreso-
wego sprawozdania z wykonania pro-
gramu naprawczego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania planu rzeczowo-
finansowego Uczelni za 2012 rok. 

4. Ustalenie warunków i trybu rekrutacji 
dla utworzonych od roku akademickie-
go 2013/2014 kierunków studiów „Bu-
downictwo” oraz „Inżynieria odnawial-
nych źródeł energii” prowadzonych na 
Wydziale Mechanicznym.

5.  Określenie szczegółowych zasad pobie-
rania opłat od studentów, doktorantów, 
słuchaczy studiów podyplomowych 
i kursów oraz tryb i warunki zwalniania 
z tych opłat. 

6. Opinia Senatu w sprawie regulaminu 
Wydziału Informatyki i Matematyki. 

7. Wprowadzenie zmiany do uchwały Nr 
000-8/8/2012 Senatu PRad. z dnia 28 
czerwca 2012 r. w sprawie zmiany od 
roku akademickiego 2013/2014 nazwy 
kierunku studiów „Edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk plastycznych” prowa-
dzonego na Wydziale Sztuki na „Sztuka 
mediów i edukacja wizualna”.

Aneta Mirosz
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ORGANIZACJA
Akty normatywne - kwiecień – czerwiec 
2013

* Zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE R-28/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno - Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013 r. 
w sprawie:  ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego za pranie odzieży roboczej 
przez pracowników Uczelni.

ZARZĄDZENIE R-29/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
w sprawie:  ogłoszenia uchwały Nr 000-
3/4/2013 Senatu Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 kwietnia 
2013 r. w sprawie określenia przez Senat 
warunków i trybu rekrutacji na studia dokto-
ranckie oraz ich formy w roku akademickim 
2013/2014.

ZARZĄDZENIE R-30/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-
3/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 kwietnia 
2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 000-
6/8/2011 Senatu PRad. im. Kazimierza Puła-
skiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie 
ustalenia wytycznych dla rad podstawowych 
jednostek organizacyjnych dotyczących 
planów studiów i programów kształcenia 
(z późn. zm.).

ZARZĄDZENIE R-31/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-
3/3/2013 Senatu Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 kwietnia 
2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru 
dyplomów dla osób, którym nadano stopnie 
naukowe i stopnie w zakresie sztuki.

ZARZĄDZENIE R-32/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-
3/2/2013 Senatu Uniwersytetu Technolo-

giczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 kwietnia 
2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru 
świadectwa ukończenia:
- studiów podyplomowych,
- kursów dokształcających.

ZARZĄDZENIE R-33/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-
3/1/2013 Senatu Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 kwietnia 
2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru 
dyplomu ukończenia studiów.

ZARZĄDZENIE R-34/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2013 r. 
w sprawie: utraty mocy zarządzenia 
R-18/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminów 
instytutów pozawydziałowych na prawach 
wydziału Politechniki Radomskiej im. Kazi-
mierza Pułaskiego.

ZARZĄDZENIE R-35/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 6 maja 2013 r. w spra-
wie: organizacji roku akademickiego 
2013/2014.

ZARZĄDZENIE R-36/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie: 
ogłoszenia uchwały Nr 000-3/5/2013 Senatu 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wpro-
wadzenia zmian do regulaminu studiów 
uchwalonego przez Senat w dniu 26.04.2012 
r. (uchwała Nr 000-6/1/2012 ogłoszona 
zarządzeniem R-24/2012 Rektora z dnia 
18.05.2012 r.).

ZARZĄDZENIE R-37/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 17 maja 2013 r. w spra-
wie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/2/2013 
Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 16 maja 2013 r. 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.

ZARZĄDZENIE R-38/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie: 
określenia limitów przyjęć na pierwszy rok 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia oraz studia 
doktoranckie na poszczególnych kierunkach 
w Uniwersytecie Technologiczno- Hu-
manistycznym im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu w roku akademickim 2013/2014 
zaproponowane przez kierowników pod-
stawowych jednostek organizacyjnych 
i pozytywnie zaopiniowane przez rady tych 
jednostek.

ZARZĄDZENIE R-39/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie: 
zmian Regulaminu pracy Uczelni.

ZARZĄDZENIE R-40/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
z dnia 25 maja 2013 r.w sprawie:  powoła-
nia Zespołów Rektorskich ds. opracowania 
projektów:
•  Kodeksu Etyki nauczycieli akademickich 

w UTH Rad.,
•  Kodeksu Etyki pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi w UTH 
Rad.

ZARZĄDZENIE R-41/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 25 maja 2013 r. 
w sprawie: zasad finansowania przewodu 
doktorskiego, postępowania habilitacyjnego 
i postępowania o nadanie tytułu profesora 
przeprowadzanych przez wydziały Uniwer-
sytetu Technologiczno-Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

ZARZĄDZENIE R-42/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 10 czerwca 2013 r. w spra-
wie: powołania Uczelnianej Komisji Rekruta-
cyjnej ds. studiów stacjonarnych i niestacjo-
narnych na rok akademicki 2013/2014.

ZARZĄDZENIE R-43/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 10 czerwca 2013 r. 
w sprawie: zmian strukturalnych w Wydziale 
Informatyki i Matematyki.
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ZARZĄDZENIE R-44/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 11 czerwca 2013 r. 
w sprawie: aktualizacji schematu struktury 
organizacyjnej podstawowych jednostek 
organizacyjnych stanowiącego załącznik nr 
3 do statutu Uczelni.

ZARZĄDZENIE R-45/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 14 czerwca 2013 r. w spra-
wie: ogłoszenia uchwały Nr 000-5/4/2013 
Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 13 czerwca 2013 r. 
w sprawie:
1) ustalenia warunków i trybu rekrutacji, dla 

utworzonych od roku akademickiego 
2013/2014 kierunków studiów: I stopnia 
stacjonarnych i niestacjonarnych „Budow-
nictwo” oraz „Inżynieria odnawialnych 
źródeł energii”, prowadzonych na Wy-
dziale Mechanicznym,

2)  zmiany uchwały Senatu Nr 000-7/2/2012 
z dnia 24.05.2012 r. dotyczącej ustale-
nia warunków i trybu rekrutacji, w tym 
prowadzonej w drodze elektronicznej, 
dla poszczególnych kierunków studiów 
w  PRad .  w  roku  akademick im 
2013/2014.

ZARZĄDZENIE R-46/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 14 czerwca 2013 r. w spra-
wie: ogłoszenia uchwały Nr 000-5/5/2013 
Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Huma-
nistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Ra-
domiu z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie: 
określenia szczegółowych zasad pobierania 
opłat od studentów, doktorantów, słuchaczy 
studiów podyplomowych i kursów oraz tryb 
i warunki zwalniania z tych opłat.

ZARZĄDZENIE R-47/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno– Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 18 czerwca 2013 r. 
w sprawie: odpłatności za świadczone usługi 
edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 
dla studentów/doktorantów studiów niesta-
cjonarnych i stacjonarnych.

ZARZĄDZENIE R-48/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 18 czerwca 2013 r. 
w sprawie: wysokości opłat za postępowanie 
związane z przyjęciem na studia do Uniwer-
sytetu Technologiczno-Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na rok 
akademicki 2013/2014.

ZARZĄDZENIE R-49/2013 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 21 czerwca 2013 r. 
w sprawie: 
1) likwidacji stanowiska Administratora 

Osiedla Akademickiego    podporządko-
wanego Prorektorowi ds. Dydaktycznych 
i Studenckich,

2) podporządkowania Domów Studenta 
i Hotelu Asystenckiego Prorektorowi 
ds. Dydaktycznych i Studenckich, 

3) zmiany regulaminu organizacyjnego 
Uczelni (zarządzenie  R-1/95  z dnia 9 
stycznia 1995 r. tekst jednolity ogłoszony 
zarządzeniem R-29/2012 z dnia 29 maja 
2012 r. z późn. zm.).

* Aneksy

Aneks Nr 1 z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu do zarządzenia R-14/2013 z dnia 
18 lutego 2013 r. w sprawie:  powołania 
Komisji ds. Likwidacji Aparatury Naukowo-
Badawczej i Dydaktycznej
Aneks Nr 10 z dnia 29 kwietnia 2013 r. 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu do zarządzenia R-10/2010 z dnia 
19 kwietnia 2010 r. w sprawie:  wprowadze-
nia Regulaminów Wydziałów Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Radomiu.
Aneks Nr 1 z dnia 29 maja 2013 r. Rektora 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
do zarządzenia R-31/2012 z dnia 30 maja 
2012 r. w sprawie: wynagrodzenia przyzna-
wanego nauczycielom akademickim z tytułu 
pełnienia obowiązków opiekuna studenckich 
praktyk zawodowych.
 Aneks Nr 7 z dnia 29 maja 2013 r. Rektora 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
do zarządzenia R-5/2006 z dnia 2 czerwca 
2006 r. w sprawie: zasad organizacji studenc-
kich praktyk zawodowych i pedagogicznych 
w Uniwersytecie Technologiczno-Humani-
stycznym w Radomiu.
Aneks Nr 1 z dnia 10 czerwca 2013 r. 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu do zarządzenia R-33/2013 z dnia 
26 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia 
uchwały Nr 000-3/1/2013 Senatu Uniwer-
sytetu Technologiczno-Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 
kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia 
wzoru dyplomu ukończenia studiów.
Aneks Nr 1 z dnia 11 czerwca 2013 r. 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w 

Radomiu do zarządzenia R-18/2013 z dnia 5 
marca 2013 r. w sprawie: struktury organiza-
cyjnej oraz obsady stanowisk kierowniczych 
podstawowych jednostek organizacyjnych 
i jednostek administracyjnych Uniwersyte-
tu Technologiczno-Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Aneks Nr 19 z dnia 11 czerwca 2013 r. 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu do zarządzenia R-8/2010 z dnia 
9 kwietnia 2010 r. w sprawie:  wprowadzenia 
wykazu identyfikatorów cyfrowych i symboli 
literowych jednostek w Uczelni.
Aneks Nr 11 z dnia 14 czerwca 2013 r. 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu do zarządzenia R-10/2010 z dnia 
19 kwietnia 2010 r. w sprawie: wprowadze-
nia Regulaminów Wydziałów Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Radomiu.
Aneks Nr 1 z dnia 17 czerwca 2013 r. 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu do zarządzenia R-52/2011 z dnia 
16 grudnia 2011 r. w sprawie: powołania Ze-
społu ds. likwidacji oraz wyceny materiałów 
i przedmiotów nietrwałych z grupy sprzętu 
hotelowego i administracyjno-biurowego 
znajdujących się w jednostkach organiza-
cyjnych Uczelni.
Aneks Nr 20 z dnia 21 czerwca 2013 r. 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu do zarządzenia R-8/2010 z dnia 
9  kwietnia 2010 r. w sprawie:  wprowa-
dzenia wykazu identyfikatorów cyfrowych 
i symboli literowych jednostek w Uczelni.

* Polecenie służbowe Rektora

POLECENIE SŁUŻBOWE NR-5/2013
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 19 kwietnia 2013 r. 
w sprawie:  umiejscowienia i zastosowania 
godła Uczelni na stronach internetowych 
podstawowych jednostek organizacyjnych.

POLECENIE SŁUŻBOWE NR-6/2013
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 10 czerwca 2013 r. 
w sprawie: wymogu uzyskania pisemnej zgo-
dy Rektora na orgaNagrody i wyróżnienia:

Aneta Mirosz
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W dniu 14 maja 2013 roku, z inicjatywy 
J.M. Rektora prof. dr. hab. inż. Zbignie-
wa Łukasika, odbyło się w murach naszej 
uczelni spotkanie z przedstawicielami 
jednej z czołowych polskich firm branży 
kolejowej – PESA Bydgoszcz S.A. Spotka-
nie miało na celu omówienie spraw zwią-
zanych z rozpoczęciem trwałej współpra-
cy z UTH Rad. oraz firmami – członkami 
Rady Patronackiej uczelni. 
       

PESA Bydgoszcz S.A. zajmuje 
się budową, moderniza-

cją i naprawą taboru szynowego. To pol-
ska firma z ponad 160-letnimi tradycjami, 
a jednocześnie nowoczesna, innowacyj-
na, otwarta na potrzeby rynku. Misją PESA 
i ambicją wszystkich jej pracowników - 
często młodych, najlepszych absolwentów 
uczelni wyższych - jest przekazywanie do 
eksploatacji produktów wysokiej jakości, 
satysfakcjonujących klientów i użytkowni-
ków. Współpracuje z czołowymi ośrodkami 
naukowo–badawczymi, korzystając z ich 
potencjału w realizowanych projektach. 
W spotkaniu wzięli udział J.M Rektor - 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik oraz 
pracownicy dwóch wydziałów: Wydziału 
Mechanicznego oraz Wydziału Transportu 

Uczelnia otwarta na przemysł

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY
i Elektrotechniki, których zakres nauko-
wo-badawczy i dydaktyczny związany jest 
z branżą przemysłu, jaką reprezentuje firma 
PESA. Firmę PESA reprtezentowali: Zenon 
Duszyński - członek Zarządu Firmy PESA 
Bydgoszcz S.A. - dyrektor ds.produkcji 
i techniki oraz Jerzy Berg – dyrektor ds.mar-
ketingu rynku krajowego 

Założeniem współpracy jest powiązanie 
zarówno kwestii naukowo- badawczych re-
alizowanych przez Uniwersytet, jak również 
przez firmy naszego regionu. W związku 
z tym w spotkaniu wzięli udział zaproszeni 
przedstawiciele firm: Zakładów Automatyki 
KOMBUD S.A., Przedsiębiorstwa Produk-
cyjno-Handlowego „RADMOT”, Przedsię-
biorstwa Technicznego BARTECH.

Było to pierwsze robocze spotkanie 
i pierwsza wizyta przedstawicieli firmy 
PESA w naszej uczelni. J.M. Rektor przybli-
żył obecnym charakterystykę Uniwersytetu. 
Podkreślał, że jednym z priorytetów uczelni 
jest współpraca uczelni z przemysłem, nie 
tylko z firmami lokalnymi, ale także liczą-
cymi firmami z terenu całego kraju. Mówił 
także, jak ważne jest praktyczne kształcenie 
studentów, gdyż to niosą wizytówką uczel-
ni. 

Przedstawiciele firmy PESA zaprezen-
towali skrótowo zakres działania i długą hi-
storię firmy, podkreślając, że jest to spółka 
jedynie z kapitałem polskim i że ich dąże-
niem oraz celem jest, by współpracować 
w szczególności z firmami polskimi, promo-
wać produkty polskie i polską myśl technicz-
ną. Podali także szerokie kontrakty zagra-
niczne na dostawę sprzętu produkowanego 
przez PESA. Podkreślali konieczność współ-
pracy z uczelniami wyższymi. Wskazali, że 
na ten moment PESA trwale współpracuje 
z takimi uczelniami jak: Politechnika War-
szawska, Politechnika Krakowska, Uniwer-
sytet Technologiczno- Przyrodniczy w Byd-
goszczy, Akademia Górniczo- Hutnicza oraz 
Politechnika Poznańska. 

Wkrótce do tego grona dołączy również 
Uniwersytet Technologiczno- Humanistycz-
ny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 
Obecni podczas spotkania przedstawiciele 
naszej uczelni pogratulowali osiągnięć fir-
mie PESA, omówili i zaproponowali wstęp-
ne płaszczyzny współpracy. 

Aneta Mirosz

W dniu 19 czerwca 2013 r. w Auli Głównej 
UTH Rad. odbyło się uroczyste otwarcie 
Hali Technologicznej, która powstała 
w ramach projektu dofinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej pt. „Stwo-
rzenie powiązań kooperacyjnych między 
sferą badawczą a przedsiębiorstwami 
w celu poprawy konkurencyjności regio-
nu i zwiększenia spójności gospodarczej  
i społecznej”.    
   

Celem projektu jest zwiększenie transferu 
innowacji do gospodarki województwa 

mazowieckiego poprzez wzmocnienie 

HALA TECHNOLOGICZNA

Uroczyste otwarcie

potencjału infrastrukturalnego sfery ba-
dawczo-rozwojowej uczelni: budowę hali 
technologicznej oraz wyposażenie jej w 
specjalistyczną aparaturę naukowo- badaw-
czą, wykorzystanie laboratoriów i sprzętu 
na potrzeby dydaktyczne. Nowo otwarty 
obiekt będzie wykorzystywany na potrzeby 
dydaktyki oraz prowadzenie działań badaw-
czo-rozwojowych przez Uniwersytet.

W spotkaniu wzięli udział m.in: Jacek 
Kozłowski - wojewoda mazowiecki, Leszek 
Ruszczyk - wicemarszałek województwa 
mazowieckiego, Rafał Rajkowski - kierow-
nik Delegatury w Radomiu Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego, Krzysztof Ferensz-
tajn - wiceprezydent miasta Radomia, Ma-
riusz Frankowski – dyrektor Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, 
ks. dr Jarosław Wojtkun - rektor Wyższego 
Seminarium Duchownego w Radomiu.

Uroczystość rozpoczęła krótka konfe-
rencja, której przewodniczył J.M. Rektor 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik. Wzięli 
w niej udział przedstawiciele władz wo-
jewódzkich i lokalnych, radomscy przed-
siębiorcy, przedstawiciele Uniwersyte-
tu, pracownicy merytorycznie związani 
z Halą Technologiczną.  Podczas konferencji 
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głos zabrał również dziekan Wydziału Ma-
teriałoznawstwa Technologii i Wzornictwa 
- prof. dr hab. Marian Włodzimierz Sułek.   

Na wstępie uroczystości J.M. Rektor - 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik powitał 
przybyłych gości, podziękował za obecność 
oraz przychylność i życzliwość oraz wspiera-
nie działań podejmowanych przez uczelnię. 
Podkreślił, że hala technologiczna to kolejna 
próba połączenia nauki z przemysłem, 
współdziałania na naszym lokalnym rynku 
oraz kolejne ogniwo wzajemnej współ-
pracy. To też możliwość współdziałania na 
rzecz zwiększenia konkurencyjności uczelni 
oraz przedsiębiorstw regionu radomskiego 
poprzez wykorzystanie innowacyjnych pro-
duktów i technologii. Mówił, że inwestycja 
ta pozwoli na wzmocnienie potencjału 
infrastrukturalnego sfery dydaktycznej oraz 
badawczo-rozwojowej uczelni, co wpłynie 
na wzrost efektywności prowadzonych prac 
badawczych, zwiększenie transferu innowa-
cji do gospodarki, a w konsekwencji wzrost 
konkurencyjności regionu.

Ceremonię poświecenia nowego obiektu 
uczelni poprowadził Ordynariusz Diecezji 
Radomskiej - ksiądz biskup dr Henryk To-
masik.

Symbolicznego przecięcia wstęgi do-
konali: Leszek Ruszczyk, Jacek Kozłowski, 
Mariusz Frankowski oraz J. M. Rektor - prof. 
dr hab. inż. Zbigniew Łukasik.  

Z okazji zakończenia tego ważnego 
z punktu widzenia zarówno naszej Uczelni, 
jak i całego regionu projektu na ręce J.M. 
Rektora prof. dr hab. inż. Zbigniewa  Łu-
kasika  spłynęły listy gratulacyjne od:  Ewy 
Kopacz - Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej 
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Adama Struzika -  Marszałka Województwa 
Mazowieckiego.

Po oficjalnej ceremonii otwarcia obecni 
na uroczystości goście zwiedzali halę, zapo-
znając się ze znajdującą się w niej specjali-
styczną aparaturą naukowo-badawczą.

Aneta Mirosz

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: J. M. Rektor - prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, 
Jacek Kozłowski, Leszek Ruszczyk oraz Mariusz Frankowski

Uczestnicy konferencji zorganizowanej z okazji otwarcia Hali Technologicznej

Dotychczasowe osiągnięcia uczelni przedstawił
J.M. Rektor prof. Zbigniew Łukasik
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W dniu 9 i 10 maja 2013 roku, zgodnie 
z przygotowanym przez Uczelnianą Komi-
sję Wyborczą oraz zatwierdzonym przez 
Senat harmonogramem wyborczym, odbyły 
się wybory na funkcje dziekanów trzech 
z ośmiu wydziałów naszej uczelni na okres 
1.09.2013 – 31.08.2016, tj. na kadencję 
uzupełniającą 2012 – 2016. 

Dziekanami zostali wybrani: dr hab. Da-
riusz Trześniowski, prof. nadzw. UTH 

Rad. – Wydział Filologiczno–Pedagogiczny, 
dr hab. Adam Figura, prof. nadzw. UTH 
Rad. – Wydział Informatyki i Matematyki, 

Są szefowie wydziałów

WYBORY DZIEKANÓW
dr hab. n. med. Zbigniew Kotwica, prof. 
nadzw. UTH Rad. – Wydział Nauk o Zdrowi 
i Kultury Fizycznej.  

Nad prawidłowym przebiegiem wybo-
rów czuwały Wydziałowe Komisje Wybor-
cze. Wyborów dokonało wybrane wcze-
śniej Kolegium Elektorów, składające się 
z przedstawicieli nauczycieli akademickich, 
pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi oraz studentów wskazanych 
wyżej wydziałów Uniwersytetu. Wybrani 
dziekani funkcję zaczną pełnić z dniem 
1 września br., a kadencja zakończy się 
z końcem sierpnia 2016 roku. 

Konieczność przeprowadzenia wyborów 
w tym roku na trzech wydziałach naszej 
uczelni wynikła z dokonanej w marcu 2012 
roku restrukturyzacji uczelni i powołania 
wskazanych powyżej jednostek. W wyni-
ku tych działań, zgodnie z Ustawą Prawo 
o szkolnictwie wyższym, dziekanów nowo-
powstałych wydziałów w roku 2012 powołał 
rektor na 1 rok. 

W dalszej części czasopisma rozmowa 
z nowo wybranymi dziekanami. 

Wojciech Bielawski

Konferencje i seminaria

    X KONFERENCJA NAUKOWO–TECHNICZNA
       LogiTrans

W dniach 16-19.04.2013 r., w hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku, 
odbyła się jubileuszowa, X Konferencja Naukowo-Techniczna 

LogiTrans 2013’. Konferencja została zorganizowana przez Wydział 
Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humani-
stycznego w Radomiu oraz Komitet Transportu Polskiej Akademii 
Nauk. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była dziekan Wydzia-
łu Transportu i Elektrotechniki dr hab. inż. Elżbieta Szychta, prof. 
nadzw. UTH Rad., a patronat nad konferencją objął J.M. Rektor 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu prof. 
dr hab. inż. Zbigniew Łukasik. Dziekan wydziału oraz rektor doko-
nali uroczystego otwarcia konferencji. W sesji plenarnej swoje refe-
raty wygłosili: prof. Tadeusz Kaczorek, prof. Jerzy Lewitowicz oraz 
prof. Jerzy Kisilowski.

            
Podczas konferencji nie zabrakło miłych akcentów. Stowarzyszenie 
Starszych Mechaników Morskich Oddział w Szczecinie przekazało 
wyrazy uznania dla rektora prof. Zbigniewa Łukasika – za wkład 
i zaangażowanie w pracy na rzecz rozwoju polskiej nauki zgodne 

Szczyrk, 16 - 19 kwietnia 2013 r.

Na zdjęciu po prawej J.M. Rektor prof. Zbigniew Łukasik 
oraz przedstawiciel stowarzyszenia - starszy oficer mechanik okrętowy, 
dr inż. Zbigniew Łosiewicz
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z tradycjami morskimi polskiej bandery. Dyplom uznania można 
obejrzeć na stronie UTH Rad.  

Uczestnicy konferencji reprezentowali 51 uczelni, 13 insty-
tutów naukowych oraz 13 instytucji, firm i urzędów związanych 
z transportem. Należy podkreślić, że od wielu lat konferencja Lo-
giTrans cieszy się ogromną popularnością, o czym świadczy liczba 
zgłoszonych referatów (w tym roku było ich aż 246).  Konferencja 
podzielona była na sekcje: 

Budowa, eksploatacja i diagnostyka środków transportu. 
Bezpieczeństwo w transporcie. 
Logistyka. 

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Informatycz-
no-Techniczny Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz Politechnikę 
Świętokrzyską w Kielcach. Patronem honorowym konferecji był 
J.M. Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była problematyka 
technologii informatycznych i ich zastosowań w nauce, technice 

i edukacji. W jej uroczystym otwarciu wzięli udział: - Andrzej Kosz-
towniak- prezydent Radomia oraz prof. dr hab. inż. Mirosław Luft pro-
rektor ds. dydaktycznych i studenckich UTH w Radomiu.  Przybyłych 
gości przywitali: prof. dr hab. inż. Aleksander Jastriebow – przewodni-
czący Komitetu Naukowego Konferencji oraz dr hab. Maria Raczyńska, 
prof. nadzw. – prodziekan Wydziału Informatyki i Matematyki UTH 
w Radomiu. 

Wykłady w sesji plenarnej wygłosili: prof. dr hab. inż. Liliana 
Byczkowska-Lipińska –„Zastosowanie przestrzennych baz danych 
w systemach medycznych” oraz dr inż. Grzegorz Słoń –„Liczby roz-
myte jako narzędzie tworzenia modeli relacyjnych rozmytych map 
kognitywnych”. 

Kolejne wykłady prowadzone były w dwóch sekcjach pod prze-
wodnictwem prof. Aleksandra Jastriebowa - Modelowanie i inteli-
gencja obliczeniowa oraz prof. Andrzeja Lewińskiego -Technologie 
informatyczne i ich zastosowanie. Współczesna informatyka jest 
dynamicznie rozwijającą się dziedziną, będąca domeną nauki i tech-
niki, medycyny, sztuki – stąd też różnorodność tematyki wystąpień 
poszczególnych autorów. Warto zwrócić uwagę, iż większość prezen-
tacji wywoływała ożywioną dyskusję wśród słuchaczy, co często było 
okazją do kolejnych już nie planowanych wystąpień. Przedstawiono 
nowe trendy w dziedzinie informatyki oraz jej zastosowań w nowo-
czesnej gospodarce, przemyśle, biznesie, medycynie i nauce. 

W przerwie obrad studenci z koła naukowego PR.NET zorganizo-
wali pokaz możliwości urządzenia Kinect wraz z konsolą XBOX360. 
W trakcie spotkania była możliwość zakupienia wielu najnowszych 
pozycji z dziedziny informatyki na stoisku w księgarni akademic-
kiej.

Konferencje „Informatyka w dobie XXI wieku” organizowane 
każdego roku na Wydziale Informatyki i Matematyki Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu spotykają się z ogrom-

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
z cyklu INFORMATYKA W DOBIE XXI WIEKU

Jedlnia-Letnisko, 7 czerwca 2013 roku

nym zainteresowaniem. Dla studentów, doktorantów i pracowników 
naukowych konferencje stają się impulsem do dalszych działań, 
do rozwijania swoich zainteresowań. 

W imieniu organizatorów konferencji
Maria Raczyńska

Efektywność systemów transportowych. 
Turystyka i rekreacja. 

Patronat medialny nad konferencją LogiTrans 2013 sprawowały 
czasopisma: Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transporto-
we, Drogi, Infrastruktura Transportu, Magazyn Autostrady – Budow-
nictwo Drogowo Mostowe oraz Inżynieria Ruchu Drogowego.

   
Tomasz Perzyński

Sekretarz Naukowy Konferencji 
LogiTrans
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Personalia

Andrzej Kęsy
profesor nauk technicznych

PROFESURY

W dniu 8 kwietnia 2013 roku prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komo-
rowski, w obecności minister Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 
oraz prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. 
Michała Kleibera, wręczył akty nominacyjne 
nauczycielom akademickim oraz pracow-
nikom nauki i sztuki. Podczas uroczystości 
tytuł naukowy profesora nauk technicznych 
otrzymał Andrzej Kęsy, pracownik Wydziału 
Mechanicznego Uniwersytetu Technolo-
giczno–Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu. 

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw 
Stopni i Tytułów, dotyczący postępowania 
o nadanie tytułu naukowego profesora nauk 
technicznych Andrzejowi Kęsemu, był dru-
gim wnioskiem przygotowanym przez Radę 
Wydziału Mechanicznego po uzyskaniu 
przez wydział uprawnień do nadawania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego 
w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kęsy urodził się 
dn. 29.07.1953 r. w Sandomierzu. W 1972 r. 
rozpoczął studia w Politechnice Łódzkiej na 
Wydziale Mechanicznym w zakresie Mecha-
niki na specjalności maszyny robocze ciężkie. 
Po ukończeniu studiów i odbyciu rocznej 
służby wojskowej został w 1979 r. zatrudnio-
ny w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rado-
miu na stanowisku asystenta. Pracę doktorską 
pt. Modelowanie przekładni hydrokinetycznej 
pracującej w układzie napędowym pojazdu 
obronił w Politechnice Łódzkiej w 1988 r. 
W 1989 r. awansował na stanowisko adiunk-
ta. Pracę habilitacyjną pt. „Opracowanie kół 
łopatkowych z optymalnymi parametrami 
do napędów hydrokinetycznych środków 
transportu” wykonywaną w Politechnice 
Radomskiej, we współpracy z Instytutem 
Pojazdów Politechniki Łódzkiej, obronił 
w 1996 r. w Uniwersytecie Technicznym 
MADI w Moskwie. Rozprawa ta została wy-
różniona w 2000 r. (…) „za wysoki poziom 
naukowy i jakość wykonania” przez Dyserta-
cyjną Komisję Akredytacyjną w konkursie na 
najlepszą pracę habilitacyjną. W 2000 r. An-
drzej Kęsy został mianowany na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego w Politechnice 
Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Prof. Andrzej Kęsy od 2005 r. ma tytuł 
Visiting Professor w Loughborough University, 
Wielka Brytania, upoważniający do pracy 
na stanowisku „Full Professor” w tym uni-
wersytecie, uzyskany w wyniku współpracy 
międzynarodowej w ramach programów 
Socrates i Erasmus. Przyznanie tego tytułu 
było poprzedzone procedurą, wznawianą 
co 3 lata, podczas której oceniano dorobek 

naukowy i dydaktyczny oraz współpracę 
międzynarodową kandydata.

Zainteresowania naukowe prof. An-
drzeja Kęsego dotyczą głównie zagadnień 
związanych z komputerowym wspomaga-
niem projektowania układów napędowych, 
w szczególności zawierających podzespoły 
hydrauliczne. W ramach tej tematyki współ-
pracuje z wiodącymi instytutami naukowymi 
i wytwórcami podzespołów hydrokinetycz-
nych w kraju (z Katedrą Pojazdów i Podstaw 
Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej, Prze-
mysłowym Instytutem Maszyn Budowlanych 
w Kobyłce, Hutą Stalowa Wola) i za granicą 
(z Katedrą Hydrauliki i Katedrą Napędów 
Hydraulicznych MADI w Moskwie, Labo-
ratorium Rapid Prototyping w Stellenbosch 
University w Republice Południowej Afryki, 
Grupą Mechatroniki w Loughborough Uni-
versity w Wielkiej Brytanii). 

Opublikowany dorobek naukowy prof. 
Andrzeja Kęsego obejmuje ponad 100 publi-
kacji, w tym 4 książki, kilkadziesiąt artykułów 
w czasopismach zagranicznych, 9 patentów 
i zgłoszeń patentowych. Dorobek nieopu-
blikowany liczy ponad 70 pozycji, w tym 57 
sprawozdań z prac badawczych.

Profesor Andrzej Kęsy kierował wieloma 
projektami badawczymi różnego rodzaju, 
w tym kilkoma zagranicznymi, realizowany-
mi we współpracy z Uniwersytetem Tech-
nicznym MADI w Moskwie, Loughborough 
University w Wielkiej Brytanii, Stellenbosch 
University w RPA. Jest recenzentem wielu 
międzynarodowych czasopism naukowych, 
między innymi International Journal of Vehi-
cle Design, Journal of Automobile Engineering, 
Journal of Mechanical Engineering Science, 
Journal of Aerospace Engineering, Journal of 
Engineering Manufacture, Journal of System 
and Control, Engineering, Mechanism and 
Machine Theory. Współpracuje też na stałe 
z wydawnictwami: Professional Engineering 

Publishing, Inderscience Enterprises. Efektem 
tej współpracy było zlecenie w 2005 roku 
przygotowywania – jako Co-Guest Editor – 
dwóch specjalnych numerów czasopisma 
naukowego International Journal of Vehicle 
Design (No 2/3 Vol. 38: Hydraulic Compo-
nents in Vehicle Power Transmission Systems), 
poświeconych najnowszym osiągnięciom 
w dziedzinie napędów hydraulicznych.

Profesor Andrzej Kęsy jest członkiem orga-
nizacji naukowych krajowych i zagranicznych, 
między innymi International Mechatronic 
Forum, Wielka Brytania, International Ne-
twork of Mechatronic Universities, Niemcy. 
Został też powołany na stanowisko sekretarza 
Komitetu Niezawodności w światowej orga-
nizacji naukowej International Federation for 
the Promotion of Mechanism and Machine 
Science (IFToMM) na lata 2010–2013.

W ramach działalności dydaktycznej 
prowadził wykłady, ćwiczenia i zajęcia 
projektowe na niemal wszystkich wydzia-
łach Politechniki Radomskiej, głównie 
z przedmiotów: podstawy konstrukcji maszyn, 
projektowanie podzespołów maszyn, napędy 
hydrauliczne, przekładnie mechaniczne, 
rysunek techniczny, budowa pojazdu, teoria 
ruchu samochodu. Od 2003 r. w ramach 
programów Socrates i Erasmus wygłosił za 
granicą (Wielka Brytania, Niemcy) cykle wy-
kładów dotyczących urządzeń hydraulicznych 
oraz  komputerowego wspomagania projek-
towania. Prof. Andrzej Kęsy jest promotorem 
ponad 100 prac inżynierskich i magisterskich 
oraz wypromował 3 doktorów. 

Prof. Andrzej Kęsy został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej oraz otrzymał 9 
nagród J.M. Rektora, głównie za działalność 
naukową.

oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Andrzeja Kęsego

Andrzej Kęsy otrzymuje z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
tytuł naukowy profesora nauk technicznych
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Leszek Szychta ukończył w 1981 r. 
studia na Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Warszawskiej i uzyskał dyplom mgr. inż. 
w Instytucie Sterowania i Elektroniki Prze-
mysłowej na ww. wydziale. W konkursie, 
organizowanym przez Wydział Elektryczny 
i Stowarzyszenie Elektryków Polskich na najlep-
szą pracę dyplomową Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Warszawskiej, zdobył I nagrodę. 
W roku 1988 uzyskał stopień naukowy 
doktora nauk technicznych na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, 
a w 2007 roku stopień naukowy doktora ha-
bilitowanego nauk technicznych, specjalność 
systemy sterowania i eksploatacji w inżynierii 
środowiska, na Wydziale Budownictwa i In-
żynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. 
Rozprawa habilitacyjna pt. „Zasady doboru 
systemu sterowania pompowni wodociągo-
wych” dotyczyła określenia zasad doboru 
systemu sterowania pompowni wodociągo-
wych, zapewniającego niską energochłonność 
dostaw wody przy jednoczesnym zachowaniu 
wymagań użytkowników. Na wniosek Rady 
Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTH 
w Radomiu w dniu 6 maja 2013 roku otrzymał 
z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskie-
go tytuł naukowy profesora nauk technicznych 
w dyscyplinie transport. 

Pracę zawodową rozpoczął w Wyższej 
Szkole Inżynierskiej im. K. Pułaskiego w Ra-
domiu na Wydziale Transportu w Instytucie 
Systemów Transportowych, (Zakład Maszyn 
i Urządzeń Elektrycznych) jako asystent sta-
żysta. W latach 1989-2007 był adiunktem, 
a obecnie jest zatrudniony od 01.07.2013 
r. na stanowisku profesora zwyczajnego w 
Zakładzie Techniki Cieplnej w Instytucie Me-
chaniki Stosowanej i Enegetyki na Wydziale 
Mechanicznym. 

W początkowym okresie pracy zawo-
dowej, głównym obszarem jego zaintere-
sowań naukowych były trakcyjne napędy 
elektryczne. Prace badawcze L. Szychty 
związane były z analizą właściwości ob-
wodu falownika napięcia o podwyższonej 
niezawodności działania współpracującego 
z obwodem ochrony bezbezpiecznikowej 
do zastosowania w napędzie trakcyjnym. 
Wykonał syntezę struktur falowników napię-
cia oraz przedstawił oryginalne definicje ich 
realizowalności korzystając z teorii topologii 
grafów, którego prawa autorskie chroni 
urząd patentowy.

Znaczący udział pomp w gospodarce 
narodowej spowodował wzrost jego zain-
teresowań napędami pomp ze zmienną 
prędkością obrotową. Wykonał badania 
symulacyjne takiego napędu za pomocą 
programu MATLAB. Wynikiem dalszych prac 
badawczych było wyznaczenie oryginalnej 
zależności sprawności silnika indukcyjnego 

Leszek Szychta otrzymuje z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
tytuł naukowy profesora nauk technicznych

Leszek Szychta
profesor doktor habilitowany 

nauk technicznych

w funkcji częstotliwości napięcia zasilającego 
i mocy elektrycznej. 

Oryginalnym osiągnięciem było opraco-
wanie systemów sterowania, nazywanych 
PNS_H oraz PNS_N, w których praca pompy 
występuje w zalecanym obszarze. Następnie 
zaprezentował oryginalną metodę obliczania 
współczynnika jednostkowej energochłon-
ności dla trzech systemów sterowania: 
kaskadowego, przemiennikowego oraz w 
przedziale najwyższych sprawności PNS_H 
dla katalogowych charakterystyk przepływu  
i sprawności pomp, przy znanym dobowym 
rozbiorze wody. 

Brał aktywny udział we wdrożeniu około 
stu aplikacji z zakresu automatyzacji proce-
sów przemysłowych. Po uzyskaniu stopnia 
doktora habilitowanego Leszek Szychta 
wykonał 12 ekspertyz dla zakładów specja-
lizujących się w diagnostyce samochodowej 
i automatyce kolejowej z zakresu oceny 
innowacyjności wdrażanych projektów.

Od dłuższego czasu prowadzone inter-
dyscyplinarne badania naukowe przez prof. 
L. Szychtę zawierają aspekty o charakterze 
użytkowym, do których głównie można 
zaliczyć:
-  zwiększenie efektywności energetycznej 

nawadniania pól golfowych w wyniku 
opracowania układu sterowania pracą 
pompowni wodociągowych zasilających 
systemy irygacyjne.

-  zwiększenie efektywności energetycznej 
pracujących komunalnych pompowni 
wodociągowych poprzez zastosowanie 
oryginalnej estymowanej charakterystyki 
sprawności silnika indukcyjnego klatko-
wego. Może również przyczynić się do 
obniżenia energochłonności w napędach 
elektrycznych pompowni odwadniających 
infrastrukturę drogową i kolejową oraz 
wielu innych branż przemysłowych.

-  minimalizację zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną pompowni wód deszczo-
wych współpracujących ze zbiornikami 
retencyjnymi występujących w systemie 
odwadniania infrastruktury drogowej i 

kolejowej poprzez kontrolę poziomu 
ścieków w zbiorniku.
Przyjęcie efektywnego energetycznie ste-

rowania pracą pompowni wód deszczowych 
stanowi oryginalne rozwiązanie prof. Leszka 
Szychty. Jego stosowanie wymaga uwzględ-
nienia kilku ograniczeń, które zostały zawarte 
w książce jego autorstwa pt: „Pompownie 
w systemach odwadniania infrastruktury 
drogowej i kolejowej”. „Praca jest pierwszą 
w języku polskim monografią omawiającą 
kompleksowo zagadnienia odprowadzania 
wód deszczowych ze szlaków komunikacyj-
nych” - cytat z recenzji książki. 

W ramach kształcenia kadr naukowych 
profesor Leszek Szychta promował 2 dokto-
rów oraz recenzował 4 rozprawy doktorskie 
w dyscyplinach transport i elektrotechnika.

Prof. Leszek Szychta współtworzył 
międzynarodowy program edukacyjny AT-
LAS – Adults Training and Learning in Auto-
matics System. Koordynatorem projektu był 
Karel de Grote-Hogeschool Departament of 
Industrial Science and Technology, Hoboken, 
Belgia. W ramach projektów unijnych współ-
tworzył projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013, 
W ramach projektu odpowiadał za wdra-
żanie i realizację jego części związanej z 
zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych oraz 
elektrowni małej mocy w zintegrowanych sys-
temach zasilania pompowni wodociągowych 
i ściekowych.

Prof. dr hab. inż. Leszek Szychta prowa-
dził wykłady, zajęcia laboratoryjne i projek-
towe z kilkunastu przedmiotów zarówno na 
studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach 
kształcenia: Transport i Elektrotechnika oraz 
na studiach stacjonarnych i niestacjonar-
nych magisterskich na kierunku kształcenia 
Elektrotechnika z przedmiotów: automatyka 
przemysłowa, diagnostyka i monitoring, 
energoelektronika trakcyjna, maszyny i na-
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pęd elektryczny, sterowniki programowalne, 
urządzenia i instalacje przemysłowe, wybra-
ne układy napędowe.

W czasie pracy na uczelni pełnił wiele 
odpowiedzialnych funkcji organizacyjnych: 
członek Senatu Politechniki Radomskiej 
w kadencjach: (2008-2012) oraz (2012-
2016), członek Stałej Komisji Senackiej ds. 
Kształcenia w kadencji (2008-2012), członek 
Rektorskiej Komisji ds. Wdrażania Krajowych 
Ram Kwalifikacji w Politechnice Radomskiej, 
Pełnomocnik Rektora ds. Transferu Inno-
wacji oraz członek Zespołu ds. Unijnych 
Programów Badawczych (2002-2005), Peł-

HABILITACJE

Urodziła się i wychowała w Giżycku, na 
Mazurach. Tam uczęszczała do Liceum Ogól-
nokształcącego, które ukończyła z pierwszą 
lokatą i w rezultacie, w ramach wyróżnie-
nia, zaoferowano jej miejsce na studiach 
zagranicznych w NRD. Jest absolwentką 
Wyższej Szkoły Komunikacji w Dreźnie 
(b. NRD, Hochschule für Verkehrswesen). 
Studia wyższe o charakterze ekonomiczno-
inżynierskim na Wydziale Ekonomicznym tej 
uczelni (Fakultät fur Volks- und Betriebswirt-
schaft) ukończyła z wyróżnieniem w roku 
1978, broniąc pracę magisterską w zakresie 
ekonomiki łączności, nt. Geographische 
Strukturanalyse des Nachrichtenverkehrs der 
Volksrepublik Polen (Analiza geograficznej 
struktury łączności w Polsce). 

W tym samym roku podjęła pracę 
w charakterze pracownika naukowo-dy-
daktycznego jako asystent stażysta w Wyż-
szej Szkole Inżynierskiej w Radomiu (póź-
niej Politechnika Radomska, obecnie Uni-
wersytet Technologiczno-Humanistyczny). 
W uczelni tej (z przerwami na urlopy ma-
cierzyńskie i wychowawcze) pracuje do 
chwili obecnej, aktualnie jako prof. nzdwz. 
w Zakładzie Logistyki i Marketingu na Wy-
dziale Transportu i Elektrotechniki. 

W roku 2001 uzyskała stopień doktora 
nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - 
ekonomiki transportu, broniąc na Wydziale 
Ekonomicznym Politechniki Radomskiej 
z wyróżnieniem rozprawę doktorską nt.” 
Dostosowanie podaży pasażerskich usług 
przewozowych w Polsce do nowych wa-
runków ekonomicznych i integracji europej-
skiej”. Promotorem rozprawy jest dr hab. S. 
Zamkowska, prof. PRad., zaś recenzentami: 
prof. zw. dr hab. A. Piskozub (Uniwersytet 
Gdański), prof. dr hab. A. Całczyński (PRad.) 
oraz prof. dr hab. J. Perenc (Uniwersytet 
Szczeciński). W trakcie zatrudnienia dr 

Anna Mężyk odbyła dwa zagraniczne staże 
naukowe, w roku 1998 w Uniwersytecie w 
Stuttgarcie oraz w roku 2007 w Uniwersy-
tecie w Leeds. 

Stopień naukowy doktora habilitowa-
nego nauk ekonomicznych w dyscyplinie 
ekonomia uzyskała w dniu 22 kwietnia 2013 
roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na pod-
stawie rozprawy „Uwarunkowania i efekty 
reform kolei”, wydanej nakładem Wydaw-
nictwa Politechniki Radomskiej w 2011 roku. 
Recenzentami pracy są:  prof. zw. dr hab. Jan 
Burnewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. 
zw. dr hab. Juliusz Engelhardt z Uniwersytetu 
Szczecińskiego, prof. zw. dr hab. Bogusław 
Liberadzki z SGH w Warszawie, prof. zw. 
dr hab. Bogdan Nogalski z Uniwersytetu 
Gdańskiego.

Tematyczny krąg zainteresowań nauko-
wych dr hab. Anny Mężyk lokalizuje się w 
czterech obszarach naukowo-badawczych, 
do których należą: problematyka restruk-
turyzacji i rozwoju transportu kolejowego, 
polityka transportowa i zrównoważonego 
rozwoju, organizacja i ekonomika transportu 
pasażerskiego oraz efektywność inwestycji 
infrastrukturalnych. Jej dorobek naukowy 
i badawczy w wymienionych obszarach, 
obejmuje w całości ponad 140 pozycji, w 
tym 2 samodzielne monografie, rozdziały 
w innych monografiach i artykuły naukowe, 
a także 6 pozycji w języku obcym. Po uzy-
skaniu stopnia naukowego doktora Anna 
Mężyk opublikowała samodzielnie lub we 
współautorstwie łącznie 81 prac naukowych, 
w tym, oprócz monografii habilitacyjnej, 
15 rozdziałów w różnych monografiach 
o tematyce transportowej i 50 artykułów 
w czasopismach recenzowanych; 4 prace 
ukazały się w języku obcym.

Dr hab. Anna Mężyk uczestniczyła w 
wielu konferencjach naukowych krajowych 
i zagranicznych, a także realizowała 13 
projektów w ramach zadań statutowych 
Politechniki Radomskiej, przy czym była 
kierownikiem 4 projektów. Oprócz tego w 
2000 roku zrealizowała 1 projekt badawczy 
KBN (grant tzw. promotorski), a w 2007 roku 

HABILITACJE
Anna Mężyk  

doktor habilitowany 
nauk ekonomicznych

nomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w 
Politechnice Radomskiej (2008-2012). Nad-
zorował tworzenie wewnętrznych procedur 
ds. jakości kształcenia obowiązujących na 
terenie Politechniki Radomskiej.  

Od 1 września 2006 roku p.o. kierowni-
ka Zakładu Eksploatacji Urządzeń i Maszyn 
Elektrycznych w Instytucie Systemów Trans-
portowych. Od dnia 1 stycznia 2009 roku 
do 30 czerwca 2013 roku był kierownikiem 
w/w Zakładu, którego nazwa brzmi: Zakład 
Napędu Elektrycznego i Elektroniki Przemy-
słowej. W kierowanym przeze niego zakła-
dzie jedna osoba uzyskała stopień doktora 

habilitowanego (2007), a trzy doktora nauk 
technicznych (2011, 2012).

Od 1982 należy do Radomskiego Od-
działu Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
Od 1989 pełni funkcję specjalisty z zakresu 
energoelektroniki w Izbie Rzeczoznawców 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Rado-
miu, należy również do IEEE (The Institute of 
Electrical and Electronics Engineers, Inc.).

Hobby: fotografia, historia sztuki

(oprac. Wojciech Bielawski na podst. 
materiałów otrzymanych od Leszka Szychty)

1 grant wewnętrzny Politechniki Radomskiej 
na sfinansowanie projektu badawczego pt.: 
Restrukturyzacja kolei europejskich - za-
łożenia, przebieg, ocena efektywności. W 
latach 2002 – 2006 była członkiem zespołu 
badawczego wykonującego analizy CBA 
przy 5 studiach wykonalności modernizacji 
linii kolejowych.

Aktywność dydaktyczna dr hab. Anny 
Mężyk obejmuje prowadzenie zajęć dy-
daktycznych w różnych formach (wykłady, 
ćwiczenia, zajęcia projektowe) i na różnych 
poziomach kształcenia (studia inżynier-
skie, magisterskie), w obszarach spójnych 
z jej zainteresowaniami naukowymi. Jest 
promotorem prac dyplomowych inżynier-
skich i magisterskich; do końca 2011 roku 
wypromowała ogółem ok. 90 inżynierów 
i magistrów inżynierów. Inne podejmowane 
przez nią aktywności na polu dydaktycznym 
to współredagowanie programów nauczania, 
przygotowanie programów przedmiotów 



14 Z Życia Politechniki

Urodzony 15 lutego 1962 roku w Ra-
domiu. Studia w latach 1987-1992 na Wy-
dziale Grafiki Państwowej Wyższej Szko-
ły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom 
w 1993 roku, w pracowni drzeworytu prof. 
Andrzeja Bartczaka, aneks w pracowni ma-
larstwa prof. Juliusza Narzyńskiego. Obecnie 
zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wy-
dziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno 
– Humanistycznego w Radomiu. Prowadzi 
zajęcia z rysunku i grafiki warsztatowej.

Twórczość w zakresie malarstwa, grafi-
ki, rysunku i rzeźby. Brał udział w ok. 68 
wystawach zbiorowych oraz zorganizował 8 
wystaw indywidualnych. 

W kwietniu 2013roku uzyskał stopień 
naukowy doktora habilitowanego w dzie-
dzinie sztuki na Wydziale Malarstwa i Grafi-
ki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Przed-
miotem habilitacji była grafika i rysunek oraz 
prace prezentowane na indywidualnej wy-
stawie „Niepełne zanurzenie”, która miała 
miejsce w 2009 roku w Mazowieckim Cen-
trum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. 

Nagrody:
* Nagroda i 2 wyróżnienia na V, VI i VIII 

Wystawie Radomskiego Okręgu ZPAP;
* II nagroda na II Triennale Autoportretu, 

Radom 1997;
* wyróżnienie honorowe na III Triennale 

Autoportretu, Radom 2000;
* II nagroda równorzędna na V Triennale 

Autoportretu, Radom 2006;
* Wyróżnienie honorowe na Konkursie 

Grafiki im. Ludwika Meidnera”, Oleśnica, 
2012;

* Nagroda BWA w Kielcach na wystawie 
„Przedwiośnie”. Kielce, 2013

„…Artystyczny debiut Andrzeja Brzego-
wego w 1994 roku dotyczył grafiki warszta-
towej, którą rychło porzuca na rzecz rysun-
ku. Rysunki które tworzył do końca lat 90-
tych charakteryzuje tematyczne związanie 

Andrzej Brzegowy
doktor habilitowany 
w dziedzinie sztuki

z kręgiem problemów najbliższych artyście, 
tzn. domem, rodziną, odczuciem bliskości, 
a formalnie realizm przedstawień ze szcze-
gólnym uwzględnieniem plastycznej mocy 
oddziaływania światła. Kameralność tych 
pierwszych kompozycji rysunkowych, pew-
na czułość z jaką traktuje ludzi i przedmioty 
w nich przedstawiane przypomina malarstwo 
mistrzów holenderskich XVII wieku, którego 
wartości przyznaje artysta są mu szczegól-
nie bliskie. Około roku 2000 w twórczości 
rysunkowej Andrzeja Brzegowego obser-
wujemy zasadnicze zmiany spowodowane 
odchodzeniem artysty od poziomu rysunku 
przedstawiającego, ku temu co wszelki rysu-
nek konstytuuje - ku kresce. Rysunek określa 
się wobec bieli papieru. (Autor przyznaje, 
że rozpoczęciu pracy towarzyszy potrzeba 
natychmiastowej niwelacji onieśmielającej 
bieli. Rysunek niesie ze sobą rozpoznanie 
własnego zamierzenia i jego realizację na-
stawioną na ekspresję kreski. Wkraczanie 
kreski na biel papieru, jest też określeniem 
punktu źródłowego, pierwszego gestu zo-
stawiającego ślad grafitu na papierze. Jest 
to też podjęcie decyzji o rozpoczęciu pracy 
i postępująca realizacja teraz już nastawiona 
na czystą ekspresję kreski. W rysunkach z lat 
2002 - 2007, kreski i linie stanowią przede 
wszystkim budulec struktur formalno-wyra-
zowych, a więc takich organizmów, których 
elementy powiązane są funkcjonalnie i hie-
rarchicznie. Kreski, już samym sposobem 
ich kładzenia wyodrębniają płaszczyzny 
i nadają charakter relacjom między nimi. Cza-
sem są rwane, kładzione drapieżnie i ostro 
na papier - demonstrują mocniej linearność 
i opozycję. Wypracowany warsztat okazuje 
się niezwykle skuteczny przy realizacji prac, 
o których artysta mówi, iż są przedstawie-
niem doznań zrodzonych z przebywania 
w przestrzeni wypełnionej materią ożywioną 
i nieożywioną. Pejzaż w sensie plastycznym 
w jego przekonaniu jest wyborem elemen-
tów w nim występujących, których formy 
stara się upraszczaći geometryzować. Ostat-
nie z realizowanych rysunków przynoszą 
interesującą zmianę, polegającą na kompli-
kacji ich formy i faktury. Wynika ona z na-
warstwiania kresek różnej grubości i o róż-

nym zagęszczeniu, układanych w różnych 
kierunkach. Zależy mi na tym aby kreska 
pozostawała czytelna niczym źdźbła trawy 
na łące – powiada. Przy takim postępowa-
niu powstaje struktura delikatnie pulsująca, 
a materia rysunkowa jest uporządkowana. 
Równolegle do powyższych prac Andrzej 
Brzegowy wykonuje serię rysunków z tech-
nicznego punktu widzenia bardziej skompli-
kowanych. Otóż pokrywa podłoże na któ-
rym ma powstać rysunek wielokrotnie farbą 
emulsyjną, barwiąc niektóre jej warstwy. Na 
tak przygotowanej powierzchni wykonuje 
rysunek. Skomplikowanie procesu twórcze-
go powoduje że te prace mają bardziej ma-
larski charakter. Jakkolwiek dotąd zmieniały 
się prace rysunkowe Andrzeja Brzegowego 
to co w nich zdaje się być dla artysty naj-
ważniejsze - to przekształcająca moc kreski” 
(Tamara Książek).

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Andrzeja Brzegowego)

prowadzonych w języku angielskim, udział 
w międzynarodowym Programie Intensyw-
nym pod hasłem Energy Efficient and Ecolo-
gical Urban Transport of the Future i opieka 
nad grupami studenckimi w czasie wyjazdów 
dydaktycznych.

Dr hab. Anna Mężyk od wielu lat aktyw-
nie angażuje się w działalność organizacyjną 
na rzecz macierzystej uczelni, pracując w ko-
misjach rekrutacyjnych i wyborczych oraz w 
organach kolegialnych. W roku akademickim 
2008/2009 pełniła funkcję pełnomocnika 
dziekana Wydziału Transportu ds. programu 
Erasmus. Od roku 2008 pełni funkcję peł-
nomocnika dziekana ds. Jakości Kształcenia 
na Wydziale Transportu i Elektrotechniki, 

będąc jednocześnie członkiem Uczelnianego 
Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. 
W ramach pełnionych funkcji dr hab. Anna 
Mężyk była dwukrotnie koordynatorem prac 
przygotowawczych do akredytacji kierunku 
Transport, uczestniczyła w procesie wdraża-
nia Krajowych Ram Kwalifikacji na wydziale, 
prowadzi systematyczne badania opinii 
studentów na temat jakości kształcenia. Jest 
członkiem Rady Programowej Wydziału 
Transportu i Elektrotechniki. Ma uprawnie-
nia tłumacza technicznego NOT w zakresie 
języka niemieckiego, 

Prowadzi także aktywną pozauczelnia-
ną działalność społeczną. Jest członkiem 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Komunikacji oraz członkiem Radomskiego 
Towarzystwa Naukowego. 

Za swoje dokonania została odznaczona 
Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), a także 
wyróżniona Złotym Medalem za Długoletnią 
Służbę (2010), Złotą Odznaką Honorową 
SITK (2010), Srebrną Odznaką Honorową 
NOT (2011), a także nagrodami J.M. Rektora 
Politechniki Radomskiej.

Hobby: literatura chrześcijańska, turysty-
ka piesza i wodna, dobra muzyka 

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Anny Mężyk)
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DOKTORATY

Po studiach artystycznych w latach 
2000 – 2005 w Katedrze Sztuki Politechni-
ki Radomskiej, rozpoczęła pracę na uczelni 
macierzystej. Jej pierwszym zauroczeniem  
było malarstwo, a efektem tej miłości dy-
plom z wyróżnieniem na w/w uczelni 
w pracowni prof. Andrzeja Gieragi oraz 
aneks z grafiki warsztatowej w pracowni 
prof. Andrzeja Markiewicza. Potem  swoją 
pasję odkryła w, początkowo niedocenia-
nej, grafice warsztatowej.

Od 2005 roku prowadzi zajęcia ze stu-
dentami w pracowni grafiki warsztatowej 
i rysunku ówczesnej Politechniki Radom-
skiej a obecnego Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego w Radomiu.

Swoje doświadczenie zdobywała współ-
pracując ze znakomitym nauczycielem 
prof. Bogumiłem Łukaszewskim oraz prof. 
Andrzejem Markiewiczem. Mile wspomi-
nam współpracę z p dr Hanną Wojdałą 
– Markowską w pracowni druku na tka-
ninie oraz dr. Andrzejem Brzegowym i dr. 
Michałem Kurkowskim z grafiki warsztato-
wej. Zawdzięcza im zaszczepienie miłości 
do eksperymentowania różnymi technikami 
i materiałami.

Zwrot w jej myśleniu i podejściu do 
przyszłości sztuki nastąpił w 2009 roku 
wraz z rozpoczęciem konsultacji do pracy 
doktorskiej z prof. Andrzejem Węcławskim 
z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest 
on promotorem pracy doktorskiej Katarzyny 
Pietrzak. Dzięki inspiracji jego twórczością, 
a w szczególności stosowanymi technikami 
i otwartością umysłu, powstało wiele nowych 
prac wzbogaconych o nowe środki wyrazu. 
Odważyła się łączyć różne techniki, np. druk 
płaski (offset) z wklęsłym (akwafortą). Dzięki 
temu jej prace nabrały swoistego charakteru 
i trafnie przekazują przemyślenia, intencje 
oraz doświadczenie, z którymi chce się 
podzielić.

Źródłem inspiracji K. Pietrzak są relacje 
międzyludzkie a motywem często stosowa-
nym-człowiek. Człowiek bezimienny, bez 
głowy, uniwersalny, pełen energii i napięcia. 
Unika statyczności postaci w całej kom-
pozycji. Ukazuje relacje, z którymi każdy 
może się utożsamić. Dużym walorem za-
stosowanej przez nią techniki trawionej, jak 
akwaforta, jest pewna nieprzewidywalność, 
przypadkowość efektów trawienia matryc 
metalowych. Te próby i eksperymenty wy-
korzystane celowo często decydują o cha-
rakterze, ekspresji i wydźwięku danej grafiki. 
Stara się coraz lepiej planować swoje dzia-

DOKTORATY
Katarzyna Pietrzak

doktor sztuk plastycznych

łania, a tym samym mieć większą kontrolę 
nad kształtem grafiki i kierunku, w którym 
sukcesywnie zmierza. Matryce wielokrotnie 
multiplikowane tworzą nową jakość.

Kolejnym krokiem jest łączenie tejże 
techniki tradycyjnego druku wklęsłego ze 
współczesnym drukiem płaskim, jakim w jej 
przypadku jest offset. Daje to wiele nowych 
możliwości twórczych.

Swoimi pasjami, doświadczeniami chęt-
nie dzieli się ze swoimi studentami, jak rów-
nież  studentami zaprzyjaźnionych uczelni 
zagranicznych, które współpracują z naszą 
uczelnią w programie Erasmus. 

Współpraca ta zaowocowała w 2009 
roku wyjazdem do Belgii-Antwerpia w 2011 
do Finlandii - Rowaniemi. Prowadziła tam  
samodzielnie wykłady i warsztaty na temat 
możliwości użycia offsetu w technice warsz-
tatowej. Udało się jej zaszczepić zaintere-
sowanie ta techniką i możliwościami, jakie 
stwarza łączenie offsetu z ich dotychczasową 
twórczością. 

Ważnym elementem jej działalności ar-
tystycznej jest praca pedagogiczna. Zajęcia 
dydaktyczne na Wydziale Sztuki prowadzi 
od 2005 roku. Od początku jest związana 
z pracownią rysunku i grafiki. Prowadząc 
zajęcia na wszystkich etapach edukacyjnych 
(od pierwszego roku studiów do piątego) ma 
okazję obserwować rozwój poszczególnych 
studentów, a także ewaluację całego kierun-
ku, technik. Bez wątpienia ma to wpływ na 
ewolucję metod nauczania, wymagań i pla-
nów na przyszłość. 

Od 2007 roku została opiekunem Koła 
Naukowego „Grafika Warsztatowa”, któ-
rego działalność nastawiona jest na kształ-
cenie umiejętności grafik warsztatowych. 
Spotykając się regularnie raz w tygodniu, 
członkowie grupy wymieniają się zdobytą 
wiedzą, doświadczeniami artystycznymi 
i efektywnie spędzają czas na pracy. Ponie-

waż jest to grupa nastawiona stricte na grafi-
kę warsztatową, studenci chętnie rozwijają 
wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. 
Dla niej, jako ich opiekuna, przywilejem 
jest prowadzenie zajęć dla otwartych, cie-
kawych świata umysłów. To doświadczenie 
ubogaca również jej warsztat, nie mniej, niż 
bycie opiekunem zawodowych praktyk stu-
denckich jak i licznych plenerów. 

Dotychczasowe siedem lat doświadcze-
nia K. Pietrzak w pracy, liczne wystawy kra-
jowe i zagraniczne- uwieńczone nagrodami, 
wyróżnieniami i wyrazami uznania utwier-
dza ją w przekonaniu, że właściwie wybrała 
drogę swojego rozwoju artystycznego. 

Swój dorobek artystyczny zaprezento-
wała w 6 wystawach indywidualnych i 40 
zbiorowych. 

Nagrody:
* 2006 r. – III Nagroda na Grafice War-

szawskiej – grudzień
* 2007 r. – III Nagroda na Grafice War-

szawskiej – luty
* 2010 r. – Nagroda Rektora ASP z Warsza-

wy na Grafice Warszawskiej – grudzień
* 2010 r. – III Nagroda na Grafice War-

szawskiej – luty
* 2011 r. – II Nagroda na Grafice Warszaw-

skiej – kwiecień
Wyróżnienia:

* 2006 r. – Wyróżnienie honorowe, VI 
Ogólnopolski konkurs malarski, Triennale 
z Martwą Naturą” Sieradz

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Katarzyny Pietrzak)
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Z WITRYNYNOWOŚCI WYDAWNICZE

Ważniejsze punkty sprzedaży:

Księgarnia „EKONOMIK” s.c.
Radom, ul. Chrobrego 31 

(budynek Wydziału Ekonomicznego)

Księgarnia „BIS”
Radom, ul. 25 Czerwca 25/35

Księgarnia Akademicka „LAMBDA”
Gliwice, ul. Akademicka 2

KODEKS 2002 Sp z o.o.
Bydgoszcz, Lipniki 97

BIBLIOFIL
Łódź, ul. Jędrowizna 9A

Księgarnia „Kazimierz Leki”
Warszawa, ul. Grójecka 67

Księgarnia Studencka Bożena Dębiec
Warszawa, ul. Polna 13

Księgarnia 
Politechniki Poznańskiej Sp. z o.o.

Poznań, ul. Piotrowo 3

Księgarnia Politechniki Warszawskiej
Warszawa, Plac Politechniki 1

UAM Księgarnia Uniwersytecka
Poznań, ul. Zwierzyniecka 7

DiK s.c.
Wola Komborska 52

Księgarnia AGH - B. Mąsior
Kraków, Al. Mickiewicza 30

ERATO 
Biała Podlaska, ul. Reformacka 2

NUTKA
Nisko, ul. Wolności 2

ATOM
Świerzawa, Sokołowiec 167, www.ksiazka.edu.pl

Księgarnia Librum
Gliwice, ul. Łużycka 16

Wydawnictwa Akademickie i Spec.
„Aktyka”

Wrocław, św. Mikołaja 56/57

WYKLUCZENIE 
SPOŁECZNE 
A POTRZEBY 
WSPARCIA SPOŁECZ-
NEGO
Praca zbiorowa pod 
redakcją Anny Zamkow-
skiej
wyd. I, B-5, stron 362 
(monografia)

 Pierwsza część publikacji zawiera charak-
terystykę teoretycznych założeń koncepcji 
wykluczenia i wsparcia społecznego oraz 
wskazuje na chrześcijańską perspektywę re-
lacji ja – ty, w której realizowany powinien 
być nakaz udzielania wsparcia osobom po-
trzebującym. W drugiej części książki zapre-
zentowano problematykę patologii społecz-
nych i bezrobocia.  Trzecia część dotyczy za-
potrzebowania na wsparcie społeczne oraz 
form jego realizacji wśród osób starszych, 
niepełnosprawnych i chorych. Część czwar-
ta zawiera doniesienia badawcze odnoszą-
ce się do problematyki wykluczenia dzieci 
należących do mniejszości etnicznej. Część 
piąta odnosi się do wykluczenia społeczne-
go chrześcijan (zjawisko ogólnoświatowe) 
a także do zjawisk związanych z rozwojem 
współczesnej cywilizacji. 

METODA BEZPIECZNEJ 
TRANSMISJI DANYCH 
POMIĘDZY 
URZĄDZENIAMI 
STEROWANIA RUCHEM 
KOLEJOWYM 
Z WYKORZYSTANIEM 
SYSTEMÓW 
RADIOWYCH 
CZWARTEJ GENERACJI
Marcin Chrzan

wyd.I, B-5, stron 204 (monografia)

Autor zaprezentował wykorzystanie pu-
blicznych otwartych sieci radiowych na po-
trzeby kolei, co w znaczny sposób ograniczy 
koszty, ponieważ system taki opiera się na 
istniejącej infrastrukturze. Pozwoli to opra-
cować sposób przesyłania informacji speł-
niający wymagania transmisji bezpiecznej 
w rozumieniu kolejowych systemów stero-
wania ruchem. 

DOBÓR PARAMETRÓW 
REGULACYJNYCH 
DWUPALIWOWEGO 
SILNIKA O ZAPŁONIE 
SAMOCZYNNYM ZASI-
LANEGO WYBRANYMI 
PALIWAMI ALTERNA-
TYWNYMI Z UWZGLĘD-
NIENIEM ZJAWISKA 
STUKU
Andrzej Rózycki

wyd.I, B-5, stron 186 (monografia)

W monografii przedstawiono zagadnienia 
spalania stukowego i stuku w silniku zasi-
lanym dwupaliwowo, które były podstawą 
do zdefiniowania wskaźnika intensywności 
stuku wykorzystanego do zdefiniowania 
kryterium stuku. Zaprezentowano analizę 
związaną z możliwością ciągłej regulacji 
silnika mającej na celu uzyskanie dużych 
udziałów energetycznych paliwa alterna-
tywnego w całkowitym paliwie z uwzględ-
nieniem kryteriów: stuku, przedwczesnych 
zapłonów, emisji tlenków azotu oraz zady-
mienia spalin.

DESTRUKCJA 
POWŁOK 
POLIMEROWYCH 
POD WPŁYWEM 
CZYNNIKÓW E
KSPLOATACYJNYCH
Danuta Kotnarowska
wyd.I, B-5, stron 212 
(monografia)

W publikacji dokonano 
analizy procesów powodujących destruk-
cję ochronnych powłok polimerowych 
obiektów technicznych. Znajomość tych 
procesów jest niezbędna przy projektowa-
niu nowych powłok i skutecznej renowacji 
powłok już nałożonych, zwłaszcza na kon-
strukcje stalowe, jak mosty, dźwigi i inne 
konstrukcje nośne.

MODELOWANIE 
ODNOWY 
SYSTEMÓW 
STEROWANIA 
RUCHEM 
KOLEJOWYM 
W PROCESIE 
EKSPLOATACJI
Mieczysław 
Kornaszewski
wyd.I, B-5, stron 240 

(monografia)

Zaprezentowany w rozprawie model od-
nowy systemów sterowania ruchem kolejo-
wym w procesie eksploatacji sprawdza się 
dla systemów srk wykonanych w technolo-
giach: elektrycznej (przekaźnikowe) i elek-
tronicznej (mikroprocesorowe i hybrydo-
we). Ograniczeniem metody jest pominię-
cie urządzeń srk wykonanych w technologii 
mechanicznej, ponieważ w takich rozwią-
zaniach sterowanie odbywa się ręcznie lub 
za pośrednictwem ręcznych napędów.
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GALERIEROGATKA

Magdalena Snarska – profesor nadzwyczajny 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.   
Otwarta 10 maja 2013 roku w uczelnianej 
galerii Rogatka wystawa, opatrzona tytułem 
Blask koloru. Malarstwo jest 17. indywidualną 
prezentacją w dorobku artystki. Składa się 
na nią kilkanaście prac o wyraźnym, przyjętym 
apriorycznie układzie pionowo ustawionych 
płócien, z poziomymi kompozycjami dość 
jednolitych,  geometrycznych elementów: 
prostokątów i linii o rozmytych konturach, 
tworzących malarskie  abstrakcje wolne 
od bezpośrednich skojarzeń. Wartością  tych 
oszczędnych w formie dzieł  jest emanująca 
z nich, ukryta w pozornym spokoju siła koloru, 
wymykająca się geometrycznym układom, 
wibrująca membraną  ledwie widocznych, 
wprowadzonych w ruch linii i barwnych 
płaszczyzn. Nasycone oranże, purpury, żółcienie 
pulsują swą dojrzałą barwą, chłodzone  niekiedy 
błękitem linii, to znów jaśniejące 
od świetlistych smug „horyzontu”, wymykające 
się w subtelne gry kolorów.  Pogoda życia 
zamknięta w eleganckiej prostocie.  Prace 
Magdaleny Snarskiej, zwłaszcza w ich 
kompozycyjnym układzie, przywodzą na myśl 
malarstwo Marka Rothki,  obce są mu natomiast 
samotność i tragizm klasyka amerykańskiego 
ekspresjonizmu abstrakcyjnego.   

Marcin Makulski autor wystawy Labirynty, 
otwartej 7 czerwca  2013 roku. Dominującym 
wątkiem w aktywności malarskiej artysty jest 
powstający od kilku lat cykl obrazów olejnych  
zatytułowanych  Labirynty. Zaprezentowane 
w radomskiej galerii prace  wpisują w ideę 
labiryntu dodatkową trudność. Staje się nią 
fragmentaryczność. Dzieła artysty:  układy 
równoległych linii i geometrycznych bloków, 
wychylone w przestrzeń w różnych kierunkach, 
czarne linie na kolorowych tłach, zakłócone 
jednobarwnymi lub różnokolorowymi znaczkami 
nie są niczym ograniczane, mkną 
w nieskończoność  przestrzeni nie dając szansy 
na znalezienie właściwej drogi, zawsze  bowiem 
będzie to droga donikąd. 
Z drugiej strony te różnoformatowe 
i różnokolorowe architektoniczne układy 
przestrzeni budzą skojarzenia  egzystencjalne 
związane z wycinkiem danego nam świata, 
naszego własnego labiryntu, w którym odbiorca 
zmaga się z plątaniną zdarzeń  
i powikłanych zjawisk w nieustannych 
próbach znalezienia właściwego wyjścia.                                                      
Wystawa jest realizacją Nagrody Dziekana 
Wydziału Sztuki zdobytej przez autora na 42. 
Salonie Zimowym. Ciąg Dalszy. Radom 2011.

Anna Klas-Markiewicz
Andrzej Markiewicz
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SPRAWY  RÓŻNE

W dniu 7 maja 2013 roku odbyło się na 
Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu 
Technologiczno - Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu spo-
tkanie edukacyjne połączone piknikiem 
fotowoltaiczno-solarnym oraz wykładami 
i prezentacjami związanymi z tematyką 
wykorzystania energii słonecznej. Spotka-
nie organizowane było w ramach obcho-
dów Europejskich Słonecznych Dni, które 
w tym roku przypadły w Polsce na dni 1-19 
maja br. 
        

Była to akcja ekologiczna o charakterze 
edukacyjnym i informacyjnym realizowa-

na w całej Europie, której celem jest ochrona 
środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie 
energii słonecznej w tym przede wszystkim 
kolektorów słonecznych i systemów foto-
woltaicznych.

Krajowym koordynatorem kampanii 
ekologicznej jest Instytut Energetyki Odna-
wialnej, natomiast europejskim koordyna-
torem jest European Solar Thermal Industry 
Federation (ESTIF) w Brukseli. Lokalnym 
organizatorem Dni Słonecznych było Stowa-
rzyszenie Polskich Energetyków, które w tym 
roku wspólnie z Wydziałem Mechanicznym 
postanowiło młodzieży oraz pozostałym 
mieszkańcom naszego miasta przybliżyć te-

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI

matykę wykorzystanie energii słonecznej.
Kampania ekologiczna objęta była Ho-

norowym Patronatem Ministra Gospodarki 
- Janusza Piechocińskiego, Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki - Marka Woszczyka, 
Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-

biorczości - Bożeny Lublińskiej-Kasprzak oraz 
Związku Pracodawców Forum Energetyki 
Odnawialnej.

Aneta Mirosz

O wykorzystaniu energii słonecznej dyskutowano na Wydziale Mechanicznym

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny (wcze-
śniej Instytut Filologiczny) doskonale wpi-
sał się w profil dydaktyczno-naukowy Uni-
wersytetu. Jak może Pan dziekan podsu-
mować jego dotychczasowe osiągnięcia?
Powołanie do życia wydziału o profilu hu-
manistycznym, który integruje filologie 
(polską, angielską, germańską) i pedagogi-

„Formacja intelektualna, jaką dajemy naszym studentom, przygotowuje ich do dojrzałego i świadomego ży-
cia.(…) Uczymy młodych ludzi wrażliwości estetycznej i etycznej, rozbudzamy pasję dążenia do prawdy.”

REALIZUJĄC 
MISJĘ UCZELNI

(rozmowa z dziekanem Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego dr. hab. Dariuszem Trześniowskim, prof. UTH)

kę, było znakomitym posunięciem zarów-
no organizacyjnym, jak i naukowym. Przy 
pełnym wsparciu organizacyjnym i dużej 
życzliwości Jego Magnificencji Rektora 
UTH prof. dr. hab. Zbigniewa Łukasika, co 
chcę podkreślić z wdzięcznością, możemy 
obecnie lepiej wykorzystywać potencjał 
intelektualny pracowników, przygotowując 

bogatszą ofertę dydaktyczną dla studentów. 
Wspólnie opracowaliśmy programy nowych 
kierunków i specjalności, jakie zaistnieją 
na wydziale od przyszłego roku akademic-
kiego. Mam na myśli studia magisterskie 
z pedagogiki i studia licencjackie z kulturo-
znawstwa i pracy socjalnej. Wspólnie anga-
żujemy się w przygotowywanie konferencji 
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i warsztatów naukowych, wspólnie rozwija-
my kontakty międzynarodowe. Na przykład 
pełnym sukcesem zakończyły się prowa-
dzone przez wydział niedawne warsztaty 
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 
(Education for Sustainable Development), 
w których uczestniczyli pracownicy i stu-
denci polscy, belgijscy, holenderscy, chor-
waccy, słowaccy.

Misja Wydziału Filologiczno-Pedagogicz-
nego wpisuje się w misję Uniwersytetu 
Technologiczno Humanistycznego, która 
zawarta jest w słowach: „Ku godnej przy-
szłości”. W jaki sposób jest ona realizo-
wana przez wydział?
Hasło, pod jakim funkcjonuje nasz Uniwer-
sytet, tłumaczy całą zasadność naszej aktyw-
ności dydaktycznej i naukowej. Już wielki 
filozof czasów nowoczesnych Fryderyk Nie-
tzsche podkreślał, że świadomość przeszłości 
i historii jest człowiekowi potrzebna, by lepiej 
zadbał o swoją teraźniejszość i pracował dla 
przyszłości. Ale zawsze trzeba pamiętać, by 
patrzeć w przyszłość. Formacja intelektualna, 
jaką dajemy naszym studentom, przygoto-
wuje ich do dojrzałego i świadomego życia. 
W moim głębokim przekonaniu na tym 
właśnie polega misja uniwersytetu (każdego 
uniwersytetu), by rozbudzić intelektualnie 
młodego człowieka, zaciekawić go świa-
tem i życiem, które nie sprowadzałoby się 
wyłącznie do fetyszyzowania przedmiotów. 
Uczymy młodych ludzi wrażliwości estetycz-
nej i etycznej, rozbudzamy pasję dążenia do 
prawdy. Godna przyszłość to w naszym rozu-
mieniu nas twórcze zaangażowanie w świat 
wartości.

Wydział pełni funkcję wiodącego huma-
nistyczno-społecznego ośrodka kulturo-
twórczego i naukowego w regionie. Czy 
taki też jest odbiór roli wydziału w mie-
ście i regionie?
Jesteśmy obecni w mieście i regionie. Wszę-
dzie tam, gdzie rozgrywają się wydarzenia 
kulturalne, gdzie rozmawia się o edukacji 
wychowaniu młodych ludzi. Mamy bardzo 

dobre relacji z miejscowymi ośrodkami kul-
turalnymi (jak „Resursa Obywatelska”, Ra-
domskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum 
Witolda Gombrowicza we Wsoli, Mazo-
wieckie Samorządowe Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli). Cenimy sobie współpra-
cę ze szkołami miasta i regionu. Z myślą o 
szerszym odbiorcy, niż tylko nasi studenci, 
zorganizowaliśmy pod auspicjami Narodo-
wego Centrum Kultury warsztaty poświęco-
ne twórczości Bolesława Prusa Prusowski re-
alizm bez granic (w grudniu 2012), wpisując 
się tym samym w program ogólnopolskich 
obchodów rocznicy śmierci wielkiego pisa-
rza. Jesteśmy współwydawcą książki beletry-
stycznej radomskiego pisarza Marcina Kępy 
Twierdza Radom, promocja której również 
odbyła się na wydziale. Objęliśmy patrona-
tem Konkurs Wiedzy o Pozytywizmie, zorga-
nizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących w Pionkach. To tylko przykłady

Fuzja wydziału z kierunkiem Pedagogika, 
dotychczas będącym w strukturze Wy-
działu Nauczycielskiego, rozszerzyła ofer-
tę naukową i dydaktyczną jednostki. Jak 
udało się stworzyć płaszczyznę współpra-
cy i porozumienia?
Chyba największym naszym osiągnięciem 
jest właśnie to, że udało się zniwelować gra-
nicę pomiędzy filologią i pedagogiką. Także 
może tę najważniejszą z granic – psycho-
logiczną. Czujemy się jednym zespołem. 
Wszystkie nasze sukcesy są wspólnymi suk-
cesami, pewne porażki odbieramy jako po-
rażki wspólne. Filolodzy cenią sobie zajęcia 
na kierunkach pedagogicznych, pedagodzy 
podnoszą jakość kształcenia dydaktycznego 
na filologiach. Korzyści są obustronne. Na-
sze plany stricte naukowe również integrują 
środowisko. Współpracujemy harmonijnie 
i z korzyścią dla wszystkich.

Jak wydział odnajduje się w trudnej finan-
sowej sytuacji, jaka dotknęła nie tylko na-
szą uczelnię, ale także szkolnictwo wyższe 
w Polsce?
Istotnie znaleźliśmy się w bardzo trudnym 
okresie transformacji szkolnictwa wyższego 
w Polsce. Trzeba przyznać, że przemiana 
ustrojowa, jaka nastąpiła w Polsce w roku 
1989 roku w stopniu dość niewielkim dała się 
odczuć na polskich uczelniach. Z jednej stro-
ny szkoły wyższe już od dawna wypracowały 
sobie niezależność i funkcjonowały poza po-
litycznymi sporami. Nam uczonym naprawdę 
było wszystko jedno, jakie są sympatie poli-
tyczne rektora czy dziekana. Relacje między 
pracownikami określały wyłącznie kwestie 
naukowe. Ponadto w sytuacji odrodzonego 
rynku kapitalistycznego funkcjonowaliśmy 
w warunkach bardzo dużego zapotrzebo-
wania na usługi edukacyjne: uczelnie miały 
pozabudżetowe środki utrzymania, uczeni 
dodatkowe źródła dochodów. Z pewnością 
wielkim mankamentem czasów transforma-
cji był brak wypracowanych mechanizmów 
współdziałania szkół wyższych i gospodarki. 
Polski przemysł w minimalnym stopniu anga-

żował się w stymulowanie i wykorzystywanie 
rodzimych badań naukowych. Rozumiem za-
tem zamysł Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, by ten stan rzeczy zmienić, nieja-
ko wymusić normalną w krajach zachodnich 
współpracę. Ministerstwu zależy też na roz-
wijaniu tych kierunków studiów, na które jest 
bieżące zapotrzebowanie rynkowe, co zresz-
tą uważam za jedynie częściowo słuszne. 
Uniwersytet to coś więcej, niż szkoła przy-
uczenia zawodowego. Ponadto uczelnie we-
szły w okres edukacji niżu demograficznego, 
co zaskutkowało mniejszą liczbą studentów 
i w konsekwencji zmniejszeniem dotacji mi-
nisterialnej. Kłopoty finansowe dotknęły wiec, 
dotykają i dotykać będą większość polskich 
szkół wyższych. Uczelnie nie unikną bole-
snych procesów restrukturyzacyjnych, w tym 
zwolnień pracowników. Przechodził przez 
to UMCS, przechodzi nasza uczelnia czy 
KUL. Programy naprawcze realizują uczelnie 
warszawskie i krakowskie… Z perspektywy 
pracownika istotną zmianą jest utrata stabil-
ności zatrudnienia. Praca naukowa przestała 
być oazą spokoju: musimy rywalizować na 
polu naukowym, szukać środków na bada-
nia. Rok akademicki 2012/23 był dla naszej 
uczelni, jak myślę, najtrudniejszy. Pozytywne 
efekty restrukturyzacji są już widoczne, spo-
dziewamy się stopniowej poprawy finanso-
wej. Ze swej wydziałowej strony walczymy 
o granty zewnętrzne, organizujemy progra-
my międzynarodowej współpracy. General-
nie jestem z natury optymistą i pozytywnie 
patrzę w przyszłość. W końcu zobowiązuje 
do tego również motto naszej uczelni. 

Wydział jest bardzo aktywny na rynku 
edytorskim. Powstały dwie nowe serie 
naukowe Radomskie Monografie Filolo-
giczne i Radomskie Monografie Pedago-
giczne. Jakie nowości wydawnicze są pla-
nowane w najbliższym czasie?
Seria „Radomskie Monografie Filologicz-
ne” już istnieje. Wyszedł w niej tom stu-
diów Leśmian nowoczesny i ponowoczesny. 
Wkrótce ukażą się książki Stanisław Brzo-
zowski. Powroty oraz Jarosław Iwaszkiewicz 
w podróży. Wydaliśmy ważny tom studiów 
językoznawczych Words in Contexts: from 
Linguistic Forms to Literary Functions. 
W przygotowaniu są następne: o systemie 
edukacyjnym w dwudziestoleciu między-
wojennym, powieści wiktoriańskiej. Seria 
„Radomskie Monografie Pedagogiczne” za-
istnieje już wkrótce, obejmując publikacje 
Elżbiety Sałaty Teoria i praktyka w kształce-
niu nauczycieli oraz tom studiów w redak-
cyjnym opracowaniu Anny Zamkowskiej 
Wykluczenie społeczne a potrzeby wsparcia 
społecznego. Ukaże się także kolejny numer 
pisma „Pedagogika” oraz pierwszy numer 
zupełnie nowych „Prac Filologicznych”. 
Będą to naukowe wizytówki wydziału.

(z dziekanem Wydziału Filologiczno-Peda-
gogicznego Dariuszem Trześniowskim roz-

mawiał Wojciech Bielawski)

dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH
dziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego
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Wydział Informatyki i Matematyki to je-
den z najmłodszych wydziałów uczelni. 
Jak postrzega Pan dziekan jego miejsce w 
strukturze uczelni i jaką ma Pan wizję jego 
rozwoju w obecnej kadencji?
Informatyka i matematyka są pokrewnymi 
kierunkami ścisłymi. Poprzednio prowadzo-
ne były na Wydziale Nauczycielskim obok 
pewnych kierunków humanistycznych. 
Sądzę, że powstanie Wydziału Informatyki i 
Matematyki, dla którego oba te kierunki są 
priorytetowe, jest z punktu widzenia naszej 
uczelni sprawą bardzo ważną. Kluczowe dla 
wydziału w najbliższym czasie będzie uzy-
skanie uprawnień do prowadzenia studiów 
drugiego stopnia na kierunku informatyka. 
Niemniej ważne jest także utrzymanie stu-
diów drugiego stopnia na kierunku matema-
tyka, co wiąże się ze spełnieniem wymogów 
dotyczących kadry firmującej kierunek.

Jak planuje Pan poradzić sobie z proble-
mami finansowymi, które dotknęły naszą 
uczelnię i również Pański wydział?

Sytuacja finansowa wydziału jest pochodną 
trudnej sytuacji finansowej uczelni. Udane 
inicjatywy pracowników wydziału zakoń-

„Kluczowe dla wydziału w najbliższym czasie będzie uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów drugiego 
stopnia na kierunku informatyka.”

PRIORYTETY 
WYDZIAŁU

(rozmowa z dziekanem Wydziału Informatyki i Matematyki dr. hab. Adamem Figurą, prof. UTH)

czone uzyskaniem środków na tak zwane 
kierunki zamawiane pozwoliły uzyskać 
dodatkowe środki na rozwój bazy, realizację 
praktyk oraz przyczyniły się do zwiększenia 
rekrutacji. Wydaje się celowe kontynu-
owanie tych inicjatyw w przyszłości. Inna 
możliwość pozyskania środków finansowych 
dla wydziału związana jest ze staraniami 
o uzyskanie grantów krajowych i międzyna-
rodowych na badania naukowe. Będziemy 
do tego zachęcać i mobilizować pracowni-
ków wydziału. Oczywiście liczę też na dobrą 
współracę z J.M. Rektorem prof. Zbigniewem 
Łukasikiem i pomoc w rozwiązywaniu pro-
blemów wydziału.

Wydział kształci na trzech kierunkach. Nie 
tylko na naszej uczelni ale także w innych 
ośrodkach akademickich zawsze są pro-
blemy z naborem na matematykę, chociaż 
to „królowa nauk”. Jak zatem zachęcić 
młodzież do jej studiowania?
Stwierdzenie, że zawsze są problemy 
z naborem na matematykę jest chyba pew-
ną przesadą, chociaż trzeba powiedzieć, 
że w ostatnich latach zainteresowanie studio-
waniem kierunków ścisłych i także technicz-
nych jest mniejsze. Konsekwencją tego jest 
mniejsza liczba absolwentów tych kierunków 
na rynku pracy. To, że trochę łatwiej znaleźć 
im pracę niż absolwentom wielu kierunków 
humanistycznych może przyczynić się 
do zmiany tych niekorzystnych tendencji. 
Ważną rolę mogą tu odgrywać bezpośred-
nie kontakty nauczycieli akademickich oraz 
studentów z nauczycielami matematyki 
i uczniami. Mam tu na myśli prelekcje dla 
nauczycieli na przykład na konferencjach 
metodycznych, wspólne organizowanie 
pewnych przedsięwzięć takich, jak konfe-
rencja z Geogebry zorganizowana wspólnie 
przez pracowników Katedry Matematyki 
i Mazowieckiego Samorządowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, 
a także prelekcje czy wykłady dla uczniów 
prowadzone przez pracowników Katedry 
Matematyki. Korzystne może się też okazać 
przywrócenie Konkursu Matematyczno-
Fizyczno-Chemiczno-Informatycznego, 
który przez wiele lat był organizowany przez 
naszą uczelnię. Planujemy także śledzić losy 
zawodowe naszych absolwentów i utrzy-

mywać stałe kontakty z interesariuszami, by 
wykorzystać ich uwagi przy proponowaniu 
nowych modułów studiów.
Czy obecna baza dydaktyczna i kadra 
wydziału są wystarczające do sprawnego 
przebiegu procesu dydaktycznego?
Posiadana i rozwijana na wydziale infra-
struktura dydaktyczna w pełni zaspokaja 
potrzeby dydaktyczne jednostki przy obec-
nych rozmiarach kształcenia na poziomie 
studiów pierwszego i drugiego stopnia. 
Udział w projektach studiów zamawianych 
na kierunkach informatyka i matematyka 
i pozyskane w ten sposób pieniądze pozwolą 
tę bazę zmodernizować. Jeżeli chodzi o za-
sady doboru kadry naukowo-dydaktycznej 
do zajęć prowadzonych na obu kierunkach, 
to należy podkreślić, że zostały one ocenione 
pozytywnie przez Zespół Oceniający Pol-
skiej Komisji Akredytacyjnej podczas oceny 
instytucjonalnej jednostki w lutym 2013 
roku. Ważną sprawą jest zapewnienie kadry 
firmującej dla prowadzonych na Wydziale 
kierunków. Obecne zasoby kadrowe są na 
granicy wymaganych przez prawo minimów 
w tym zakresie. Pewne kroki zmierzające 
do poprawy sytuacji już zostały poczynione 
w związku z podjęciem starań o urucho-
mienie na kierunku informatyka studiów 
drugiego stopnia. Wydaje się jednak, 
że konieczne są dalsze starania o wzmoc-
nienie kadry na obu kierunkach, szczególnie 
w grupie tak zwanych samodzielnych pracow-
ników. Są spore szanse na to, że w najbliż-
szej przyszłości 2-3 pracowników wydziału 
może sfinalizować swoje działania związane 
z uzyskaniem stopnia naukowego doktora 
habilitowanego.  

(z dziekanem Wydziału Informatyki 
i Matematyki i Adamem Figurą  rozmawiał 

Wojciech Bielawski)dr. hab. Adam Figura, prof. UTH
dziekan Wydziału Informatyki i Matematyki
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Studenci

W dniach 12-25 maja 2013 roku gości-
liśmy w progach naszego Uniwersytetu 
nauczycieli akademickich i studentów 
z ośrodków akademickich czterech kra-
jów europejskich: Belgii, Holandii, Chor-
wacji i Słowacji, realizujących wspólnie ze 

Program Intensywny 
„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” 

Radom 12-25 maja 2013

studentami Pedagogiki UTH Program In-
tensywny pt. „Edukacja dla zrównoważo-
nego rozwoju/ Education for Sustainable 
Development”. Koordynatorem progra-
mu była dr hab. Anna Zamkowska, prof. 
UTH, z którą współpracowała na każdym 

W dniach 8 -19 kwietnia 2013 roku odby-
wał się na naszym Uniwersytecie Program 
Intensywny pt.: „Green and Safe Transport 
in Local Communities”. Organizatorami 
tegorocznej edycji Projektu przy aktywnym 
wsparciu J.M. Rektora prof. Zbigniewa Łu-
kasika, były dwa wydziały naszej uczelni: 
Transportu i Elektrotechniki oraz Mecha-
niczny. 
          

W Programie uczestniczyło 34 studentów 
i 11 wykładowców z 6 uczelni Europy: 

Belgii, Bułgarii, Grecji, Łotwy, Słowacji. Ze 
strony naszego Uniwersytetu wzięło udział 
5 nauczycieli i łącznie 15 studentów ze 
wskazanych wyżej wydziałów. Ideą Progra-
mu są  intensywne, dwutygodniowe zajęcia, 
prowadzone w języku angielskim w formie 
wykładów, seminariów, warsztatów, laborato-
riów oraz wizyt w przedsiębiorstwach branży 
samochodowej. 

Tematyka tegorocznych zajęć obejmowa-
ła m.in. usprawnienie transportu miejskiego 
w miastach europejskich, zmniejszenie jego 
energochłonności, a także ograniczenie 
jego oddziaływania na środowisko. Stu-
denci uczestniczący w Kursie Intensywnym 
poznawali  potrzeby transportu miejskiego 
w swoich miastach oraz krajach innych 
uczestników Projektu. Ponadto próbowali 
znaleźć najlepsze indywidualne rozwiązania 
dla każdego z miast. Studenci zapoznawali 
się również z planowaniem transportu pu-
blicznego i przewozu towarów, projektowa-
niem środków transportu, które są zgodne 

PROGRAM INTENSYWNY
z oczekiwaniami użytkowników oraz obo-
wiązującym i przyszłym prawem.  W ramach 
kursu realizowane były również zajęcia 
z zakresu: organizacji transportu miejskiego, 
monitoringu, zarządzania ruchem, budowy 
środków transportu, zużycia i oszczędzania 
energii. Studenci uczestniczący w Projekcie 
zdobywali  wiedzę dotyczącą środków trans-
portu miejskiego oraz uczyli się stosowania 
najnowocześniejszego sprzętu elektroniczne-
go, wykorzystywanego w projektowaniu i ste-
rowaniu transportem. W ramach Programu 
goszczący w Radomiu studenci oraz wykła-

dowcy odwiedzili  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji w Radomiu. 

Uczestnicy kursu, którzy uzyskali po-
zytywne zaliczenie całego kurs i zdali 
egzamin końcowy, otrzymali certyfikat 
uczestnictwa w Programie oraz punkty ECTS. 
Program realizowany był w ramach Projekt 
współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej za pośrednictwem Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji – Narodową Agencję Pro-
gramu „Uczenie się przez całe życie” – Biuro 
Programu Erasmus w Warszawie. 

Aneta Mirosz

etapie planowania i realizacji dr Katarzy-
na Ziębakowska-Cecot. 

Podczas uroczystego rozpoczęcia 13 
maja byli obecni dziekan Wydziału Fi-

lologiczno-Pedagogicznego dr hab. Dariusz 

Wykład dla uczestników programu „Program Intensywny”
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Trześniowski, prof.UTH oraz kierownik Działu 
Współpracy z Zagranicą mgr Ewa Rybińska. 

Program zajęć obejmował cztery moduły, z 
których każdy miał wymiar teoretyczny i prak-
tyczny, przygotowujący przyszłych nauczycieli 
do zapoznania uczniów i wychowanków z kon-
cepcją zrównoważonego rozwoju (ZR). Pierw-
szy moduł nt. „Sustainable development from 
educational perspective”, prowadzony przez 
dr Geertje Nijhoving z Uniwersytetu w Rotter-
damie i prof. Dalibora Dolezala z Uniwersytetu 
w Zagrzebiu poświęcony był koncepcji ZR w 
aspekcie edukacyjnym. Studenci mieli okazję po-
dzielić się doświadczeniami swoich krajów w tym 
zakresie, a także odwiedzili polskie szkoły analizu-
jąc realizację tej koncepcji w rzeczywistości edu-
kacyjnej.

Kolejne moduły poświęcone były analizie 
różnych aspektów zrównoważonego rozwo-
ju, drugi – kwestiom społecznej inkluzji, trze-
ci aspektom ekonomicznym i informatycznym, 
a czwarty – ekologicznym. Podczas drugiego 
modułu nt. „Education for social sustainability” 
studenci zapoznali się z koncepcją inkluzji spo-
łecznej (wykład prof. Dalibora Dolezala) oraz 
praktycznymi rozwiązaniami włączającymi dzieci 
z niepełnosprawnością do społeczności klasy 
i szkoły realizowanymi w perspektywie europej-
skiej (wykład i warsztaty prof. Anny Zamkow-
skiej).

Wizyta w Centrum Młodzieży Arka pozwoliła 
na poznanie metod pracy z dziećmi i młodzieżą 
ze środowisk zagrożonych oraz ideą wolontariatu. 
Prof. Raf Sondervorst z Uniwersytetu w Leuven za-
poznał uczestników z ideą i strategią opracowania 
projektów socjalnych opartych na badaniu środo-
wiska, podając wiele interesujących przykładów 
działań realizowanych w Belgii.

Podczas weekendu niektórzy ze studentów 
zorganizowali samodzielnie 18 maja wyjazd w celu 
zwiedzenia Obozu Zagłady w Auschwitz i zabyt-
ków Krakowa. Wrócili pełni głębokiej refleksji.

Zupełnie inny charakter miała wspólna wy-
cieczka 19 maja do Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie, podczas której jej uczestnicy w in-
teraktywny sposób przeżywali eksperymenty tech-
niczne, chemiczne i biologiczne. Zwiedzali także 
część poświęconą edukacji ekologicznej. Wyciecz-
kę zakończył miły spacer na warszawskiej Starów-
ce.

W drugi tygodniu programu realizowany był 
moduł trzeci nt. „Education for economic susta-
inability”. Wykładem na temat technologicznego 
kapitału ZR w postaci współczesnych mediów po-
dzieliła się dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot. Stu-
denci odbyli też kolejną wycieczkę dydaktyczną 
do elektrowni w Świerżach Górnych k. Kozienic by 
zapoznać się z najnowszymi inwestycjami ekolo-
gicznymi. Niezwykle ciepło zostali przyjęci przez 
kadrę Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pionkach, 
realizującego bardzo bogaty program edukacji na 
rzecz ZR.

Czwarty moduł nt. „Education for environmen-
tal sustainability”, prowadzony przez dra Imricha 
Jakaba z Uniwersytetu w Nitrze, poświęcony był 
głównie nauczaniu edukacji ekologicznej poprzez 
innowacyjne gry dydaktyczne, co spotkało się 
z dużym zainteresowaniem studentów. Jego owo-

cem było opracowanie fragmentu programów nauczania dotyczących edukacji ekolo-
gicznej wraz z przykładowym planem zajęć.

Bardzo miłym akcentem wieńczącym ostatni dzień poświęcony ocenie efektów 
Programu było zasadzenie na dziedzińcu Wydziału Ekonomicznego drzewek symboli-
zujących wkład w ZR studentów wszystkich krajów uczestniczących w IP. 

Nasi goście wyjeżdżali bardzo zadowoleni z pobytu, zarówno programu zajęć, jak 
i strony organizacyjnej, warunków zakwaterowania w akademiku i smacznych pol-
skich potraw serwowanych przez sympatycznych pracowników baru „Żaczek”. Mamy 
nadzieję, że te miłe wspomnienia na długo pozostaną w ich pamięci i zaowocują 
dalszymi kontaktami w przyszłości.

Koordynator Programu dr hab. Anna Zamkowska, prof. UTH składa serdeczne po-
dziękowania dr Katarzynie Ziębakowskiej-Cecot i polskim studentom za nieocenioną 
pomoc. 

(oprac. Wojciech Bielawski na podstawie materiałów 
otrzymanych od Anny Zamkowskiej)

Uczestnicy Programu

Koordynator programu dr hab. Anna Zamkowska, prof. UTH



23Z Życia Politechniki

W dniu 20 maja 2013 roku nasza Uczel-
nia uruchamiła rekrutację na studia sta-
cjonarne i niestacjonarne na rok akade-
micki 2013/2014. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, również i w tym roku, rekru-
tacja odbywać się będzie elektronicznie, 
przy  użyciu systemu informatycznego, 
przygotowanego w ramach zakończonego 
już projektu „e-Politechnika- elektronicz-
na platforma komunikacji Politechniki 
Radomskiej ze społecznością regionu”, 
współfinansowanego ze środków UE.

Do dyspozycji kandydaci mają, jak za-
wsze, szeroką i niezwykle bogatą ofer-

tę dydaktyczną uczelni. W tegorocznej ofer-
cie znajdzie się blisko 30 zróżnicowanych 
kierunków studiów, w tym kierunki huma-
nistyczne, tj.: Ekonomia, Administracja, 
Filologia angielska, Pedagogika, medyczne 
-mocno oblegane przez kandydatów czyli: 
Pielęgniarstwo, Fizjoterapią, artystyczne, tj.: 
Architektura wnętrz, Wzornictwo, Malar-
stwo, Grafika, oraz niezwykle promowane 
w ostatnim czasie  kierunki techniczne,  tj.: 
Transport, Elektrotechnika, Mechanika i bu-
dowa maszyn, Technologia chemiczna, In-
formatyka czy Towaroznawstwo. 

Śladem lat poprzednich, również i w 
tym roku w ofercie dydaktycznej Uniwersy-
tetu pojawią się nowości:
• Kierunek: Budownictwo (Wydział Me-

chaniczny) - studia inżynierskie I  stop-
nia,

• Kierunek: Inżynieria odnawialnych źró-
deł energii (Wydział Mechaniczny)- stu-
dia inżynierskie I stopnia,

• Kierunek: Praca socjalna (Wydział Filolo-
giczno- Pedagogiczny) – studia I stopnia 
licencjackie,

• Kierunek: Kulturoznawstwo europejskie 
(Wydział Filologiczno- Pedagogiczny) – 
studia I stopnia licencjackie,

• Kierunek: Grafika (Wydział Sztuki)- stu-
dia II stopnia,

• Kierunek:  Pielęgniarstwo (Wydział Nauk 
o Zdrowiu i Kultury Fizycznej) - studia II 
stopnia,

• Kierunek: Informatyka (Wydział Infor-
matyki i Matematyki) - studia II  stopnia,

• Moduł : Towaroznawstwo i technologia 
żywności na kierunku Towaroznawstwo 
(Wydział Ekonomiczny). 

REKRUTACJA 2013/2014
Dwie nowości: Kierunek Budownictwo 

oraz moduł Towaroznawstwo i technologia 
żywności na kierunku Towaroznawstwo pro-
wadzone będą dzięki projektowi unijnemu, 
w ramach którego udało się pozyskać fun-
dusze na ten cel. Obie ścieżki kształcenia 
będą realizowane w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet IV „Szkol-
nictwo wyższe i nauka”, w ramach Działa-
nia 4.3 „Wzmocnienie potencjału dydak-
tycznego uczelni w obszarach kluczowych 
w kontekście celów Strategii Europa 2020” 
projekt „DOSTOSOWYWANIE OFERTY 
DYDAKTYCZNEJ UTH DO WYMAGAŃ 
RYNKU PRACY”.  

  Rejestracja w systemie na studia stacjo-
narne potrwa do 30 czerwca br. dla kierun-
ków: Sztuka mediów i edukacja wizualna, 
Malarstwo, Grafika, Architektura wnętrz, 
Wzornictwo  oraz do 15 lipca br. na pozo-
stałe kierunki oferowane przez UTH Rad. 

Rekrutacja uzupełniająca na studia sta-
cjonarne, w przypadku nie wypełniania 
zaplanowanych i uzgodnionych z Minister-
stwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego limi-

tów rozpocznie się w sierpniu i potrwa do 
połowy września. 

Rekrutacja na studia niestacjonarnie bę-
dzie trwała nieprzerwalnie do 16 września 
br. 

Szczegółowe informacje dotyczące re-
krutacji, w tym zasady rekrutacji, harmono-
gram oraz wykaz niezbędnych dokumen-
tów dostępne są na stronie: 
www. rekrutacja.uniwersytetradom.pl.

Śladem lat poprzednich dla wszystkich 
niezdecydowanych, czy mających proble-
my techniczne z zalogowaniem pomocą 
służy Centralny Punkt Informacji, obsługi-
wany przez studentów naszej uczelni. 

Kontakt:
26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 29,
 pok. nr 4
tel. 48/361 80 00
fax: 48/ 361 80 01
e-mail: rekrutacja@uniwersytetradom.pl

Michał Czyżewicz, Aneta Mirosz

Centralny Punkt Informacji

Nowe kierunki



24 Z Życia Politechniki

Konkurs na plakat promujący kampanię społeczną Straży 
Miejskiej ,,Czysty Radom” wygrał Patryk Mital - student 
I roku kierunku Elektrotechnika na Wydziale Transportu 
i Elektrotechniki.

Organizatorzy konkursu postawili przed jego uczestnikami 
zadanie, które polegało na wykonaniu projektu plakatu 

zachęcającego do utrzymania czystości i porządku na terenie 
Radomia oraz sprzątania przez właścicieli, odchodów po 
swoich pupilach.

Do konkursu zakwalifikowało się 7 osób. Komisja 
w składzie przedstawicieli: Wydziału Ochrony Środowiska 
UM, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Galerii Słonecznej, 
Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto oraz lokalnych mediów 
wybrała najlepszą pracę, która okazał się plakat wykonany 
przez Patryka Mitala.

 (red.)

Plakat studenta UTH najlepszy!

KONKURS STRAŻY MIEJSKIEJ

Dziesięciu studentów Uniwersytetu Tech-
nologiczno - Humanistycznego im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Radomiu otrzymało 
prestiżowe stypendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osią-
gnięcia na rok akademicki 2012/2013. 

Wysokość stypendium wynosi 14.000 
zł. Otrzymali je: Paweł Śwital (II rok 

studiów II stopnia na kierunku Administra-
cja), Paulina Łobodzian (II rok studiów II 
stopnia na kierunku Technologia chemicz-
na), Paulina Kasprowicz (II rok studiów 
pierwszego stopnia na kierunku Turystyka 
i rekreacja),  Jakub Janas (II rok - kierunek 

Za wybitne osiągnięcia

STYPENDIA 
DLA NAJLEPSZYCH

Administracja), Mateusz Mąkosa  (II rok – 
kierunek Administracja), Katarzyna Prusiń-
ska   (II rok – kierunek Administracja), Prze-
mysław Przydacki (II rok – kierunek Admi-
nistracja), Dorota Stanik  (III rok – kierunek 
Administracja), Bartłomiej Strzałkowski (II 
rok – kierunek Administracja), Żaneta War-
choł  (II rok – kierunek Administracja).

Stypendia Ministra za wybitne osiągnię-
cia to szczególna nagroda, wyróżnienie za 
osiągnięty dorobek naukowy. Rokrocznie 
przyznawane są studentom, którzy wyróż-
niają się aktywnością naukową. Przy ocenie 
wniosków o stypendium za wybitne osią-
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Prace studentów Wydziału Sztuki można 
kupić w sklepie internetowym. Prace zo-
stały pogrupowane na trzy kategorie: wy-
konane techniką cyfrową, obrazy olejne 
akrylowe na płótnie, tekturze lub płycie 
oraz obrazy plenerowe.

Pomysłodawcą projektu jest rektor prof. 
dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, który 

pokreślił nie tylko komercyjny charakter 
przedsięwzięcia ale także okazję do promo-
cji wydziału i uczelni, a także młodych arty-
stów. Zyski ze sprzedaży prac zasilą konto 
Uniwersytetu. Rektor zobowiązał dziekana 
Wydziału Sztuki do wyboru prac pod wzglę-
dem ich wartości artystycznych, prowadził 
dokumentację i przygotowywał do sprze-
daży. Być może za kilka lat któraś z prac 
będzie naprawdę cenna a jej autor znanym 
w świecie twórcą?

Studenci swoje dzieła wykonują pod-
czas zajęć lub plenerów, potem przekazy-
wane są do  wydziałowego archiwum jako 
dokument toku nauczania. 

Wojciech Bielawski

Sklep internetowy

MOŻNA KUPIĆ OBRAZ

Dnia 23 kwietnia 2013 r. w ramach ob-
chodów Światowego Dnia Ziemi Wydział 
Materiałoznawstwa, Technologii i Wzor-
nictwa Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego gościł uczniów szkół śred-
nich na zajęciach zorganizowanych przez 
zespół Katedry Ochrony Środowiska we 

Obchody na WMTiW

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
współpracy z Radomskim Ośrodkiem Do-
skonalenia Nauczycieli RODON. 
            

Program zajęć obejmował część wykłado-
wą i laboratoryjną. Pierwsza z nich obej-

mowała trzy wykłady, podejmujące ważne 
i aktualne problemy zagrożeń środowiska 

naturalnego. Wykład dr. inż. Pawła Religi pt. 
„Odpad to, czy nie odpad?” – krótka roz-
prawa o gospodarności w ujęciu historycz-
nym pokazał drogę ludzkości do aktualnych 
rozwiązań w zakresie gospodarki odpada-
mi komunalnymi. Prof. UTH dr hab. inż. 
Krzysztof Miechowski, demonstrując prób-

gnięcia naukowe były brane pod uwagę 
następujące osiągnięcia: publikacje nauko-
we w recenzowanych czasopismach na-
ukowych o zasięgu co najmniej krajowym 
lub publikacje naukowe w formie książki, 
udział w projektach badawczych prowa-
dzonych przez uczelnię lub we współpra-

cy z innymi ośrodkami akademickimi lub 
naukowymi, autorstwo lub współautorstwo 
patentu lub wzoru użytkowego, wystąpie-
nia na konferencjach naukowych, nagrody 
i wyróżnienia w konkursach o zasięgu mię-
dzynarodowym.    

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy 
i życzymy wielu sukcesów oraz chęci do 
dalszego aktywnego poszerzania swojej 
wiedzy i umiejętności.

Wojciech Bielawski
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ki wyprawionych kolorowych skór, omówił 
środowiskowe skutki produkcji garbarskiej. 
Cykl wykładów zamknęło wystąpienie prof. 
UTH dr. hab. Ryszarda Świetlika pt. „Lekko 
o metalach ciężkich”. Wykładowca próbo-
wał odpowiedzieć na pytanie, czy metale 
ciężkie zawsze stanowią zagrożenie dla 
biosfery i zdrowia człowieka. 

Podczas, gdy część uczestników brała 
udział w wykładach, pozostali uczniowie 
uczestniczyli w pokazach zorganizowanych 
w laboratoriach Katedry Ochrony Środowi-
ska. Poruszone zostały kwestie: odpadów 
(zwłaszcza elektronicznych) oraz jakości 
wody (skutki środowiskowe używania wody 
twardej w gospodarstwie domowym). Postęp 
techniczny w zakresie metod uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków zademonstro-
wano na przykładzie procesów membrano-
wych. Zajęcia obejmowały także tematykę 
metali ciężkich, uczniowie mogli zobaczyć, 
jak działa spektrofotometr absorpcji atomo-
wej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
pomiary odczynu napojów popularnych 
w środowisku młodzieżowym. 

Obchody Dnia Ziemi organizowane 
w tej formie już od 6 lat cieszą się dużym 
zainteresowaniem. W ciągu 6 godzin la-
boratoria i sale wykładowe Wydziału Ma-
teriałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa 
odwiedziło około 200 uczniów z radom-

skich liceów, m.in. z: V LO im. R. Traugutta, 
IV LO im. T. Chałubińskiego, III LO im. D. 
Czachowskiego, II LO im. M. Konopnickiej 
oraz Społecznego LO w Radomiu.

Organizatorzy obchodów „Dnia Zie-
mi” dziękują nauczycielom i uczniom za 
zainteresowanie problematyką ekologiczną 
i udział w zajęciach.

Wojciech Bielawski

Licealiści w laboratoriach WMTiW

Koło Naukowe „Środowisko” działa na 
Wydziale Materiałoznawstwa, Techno-
logii i Wzornictwa od czerwca 1992 r. 
W 2012 roku obchodziło jubileusz 20. 
lecia powstania. Pomysł powołania koła 
naukowego zrodził się podczas wycieczki 
dydaktycznej do zakładów chemicznych 
w Blachowni Śląskiej. Inicjatorem i opieku-
nem naukowym koła jest dr hab. Ryszard 
Świetlik, prof. UTH. Działalność koła jest 
możliwa dzięki bardzo dużemy wsparciu, 
jakiego udziela J.M. Rektor prof. Zbigniew 
Łukasik.

Podstawowym celem działalności koła jest 
kształtowanie wrażliwości ekologicznej 

i myślenia proekologicznego przyszłych 
inżynierów, poprzez udział studentów 
w badaniach naukowych dotyczących 
różnych aspektów ochrony środowiska na 
obszarach szczególnie cennych przyrodniczo 
– parkach narodowych.

W pracach KN „Środowisko” rokrocznie 
uczestniczy kilkunastu studentów, najczęściej 

Piękny jubileusz

20 LAT 
KOŁA NAUKOWEGO „ŚRODOWISKO”

Koło Naukowe „Środowisko” w Tatrzańskim Parku Narodowym. Od lewej: inż. Paulina Łobodzin, 
dr inż. Paweł Religa, dr Paweł Skawiński – dyrektor TPN, mgr inż. Jolanta Odzimek, Piotr Kozieł
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specjalności ochrona i inżynieria środowiska. 
Działalność naukowa prowadzona we współ-
pracy z Pracownią Naukową Tatrzańskiego 
Parku Narodowego obejmowała badania 
chemizmu wód powierzchniowych i opado-
wych, depozytu zanieczyszczeń w pokrywie 
śnieżnej na terenie oraz wzajemnych relacji 
pomiędzy ruchem turystycznym a stanem 
przyrody tatrzańskiej. W regionie radomskim 
aktywność naukowa koła była realizowana 
poprzez badania losu metali ciężkich w eko-
systemie Puszczy Kozienickiej. Członkowie 
koła mają również możliwość uczestnictwa 
w badaniach naukowych realizowanych w 
zespole Katedry Ochrony Środowiska, z czego 
często korzystają. Dotychczas KN „Środowi-
sko” zorganizowało 26 wypraw naukowych, w 
których uczestniczyło ponad 150 studentów. 
Rekordziści uczestniczyli nawet w pięciu 
kolejnych wyprawach naukowych.

Wyniki badań prezentowano w licznych 
publikacjach zamieszczonych w czasopiśmie 
„AURA”, trzy tomowej monografii tatrzań-
skiej „Przyroda Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego a Człowiek”, czasopiśmie „TATRY” i 
materiałach cyklicznej konferencji naukowej 
AQUA organizowanej przez Politechnikę 
Warszawską. Członkowie koła przedstawiali 
wyniki badań na licznych konferencjach kół 
naukowych, gdzie niejednokrotnie zdobywali 
nagrody i wyróżnienia. Wielu członków koła 
kontynuuje działalność naukową na Politech-
nice Radomskiej (dr inż. Marcin Kostrzewa, 
dr inż. Małgorzata Kowalska, dr inż. Mariola 
Mendrycka, mgr inż. Jolanta Odzimek, dr inż. 
Paweł Religa, i dr inż. Sylwester Stawarz) ale Gratulacje i podziękowania. Od lewej dr inż. Paweł Religa, prof. dr  hab. Ryszard Świetlik

Uczestnicy Jubileuszowego Zjazdu koła Naukowego „Środowisko”- schronisko PTTK w Dolinie Roztoki 20-21 kwietnia 2012.

również na Politechnice Warszawskiej (dr inż. 
Monika Knapczyk, mgr inż. Anna Kowalik 
–Klimczak, mgr inż. Monika Łożyńska, mgr 
inż. Jakub Rajewski), Warszawskim Uniwer-
sytecie Medycznym (dr Marcin Sobczak), 
Politechnice Wrocławskiej (dr inż. Katarzyna 
Zielińska, dr inż. Katarzyna Ochromowicz) i 
mgr inż. Edyta Osuch-Słomka i dr inż. Jolanta 
Religa w ITeE-PIB w Radomiu.

W 2012 roku KN „Środowisko obcho-
dziło 20-lecie swojego istnienia. Z tej okazji 

studenci zrzeszeni w Kole Naukowym oraz 
pracownicy Katedry Ochrony Środowiska 
zorganizowali jubileuszowy zjazd, który od-
był się w schronisku im. Wincentego Pola 
w Dolinie Roztoki w dniach 20-21 kwiet-
nia 2012 roku. Uczestnikami spotkania byli 
obecni i byli członkowie KN „Środowisko”, 
oraz pracownicy KOŚ, którzy przez lata 
brali udział w badaniach studenckich, kon-
ferencjach studenckich i organizowanych 
obozach naukowych. W jubileuszowym 
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zjeździe uczestniczyli także pracownicy Ta-
trzańskiego Parku Narodowego. Obecni byli 
również Ania Wójcik oraz członkowie zało-
życiele Artur Krawczyk i Robert Kępczyński 
(pierwszy z-ca prezesa koła). Pierwszą Pre-
zes Koła Agnieszkę Marszałek witaliśmy na-
stępnego dnia. 

Zjazd rozpoczął referat dr Marcina 
Guzika (TPN), który przybliżył słuchaczom 
aktualne zadania TPN w zakresie edukacji 
ekologicznej. Następnie głos zabrali: kolejno 
Paulina Łobodzin, dr Paweł Religa i Piotr Ko-
zieł omawiając bieżącą i planowaną działal-
ność Koła Naukowego „Środowisko”. Część 
wykładową zamknęło wystąpienie opieku-
na naukowego koła prof. PRad. Ryszarda 
Świetlika pt. „Koło Naukowe Środowisko 
w Tatrach. Tak jak to zapamiętałem – moje 
subiektywne wspomnienia”. Wypowiedzi 

towarzyszyło wzruszenie słuchaczy, ale też 
salwy śmiechu i komentarze na gorąco. Se-
sję wspomnieniową zakończyło wręczenie 
uczestnikom zjazdu pamiątkowych filiża-
nek. Czytelnikom należy się wyjaśnienie: 
filiżanka kawy/herbaty od samego począt-
ku stała się symbolem wspólnych posiłków 
i spotkań uczestników obozów naukowych. 

Najważniejszym punktem wieczoru sta-
ła sie uroczysta kolacja. Byli i obecni człon-
kowie dziękowali prof. PRad. Ryszardowi 
Świetlikowi za zapał i wytrwałość w pro-
mowaniu nie tylko ekologicznych aspektów 
zachowań współczesnego inteligenta, ale 
także za wspieranie rozwoju osobowego 
i opiekę naukową. Profesor podkreślał, ze 
żadna najbardziej szczytna idea nie miałaby 
szans, gdyby nie spotykała sie z pozytyw-
nym odbiorem wśród studentów i wspar-

ciem okazywanym przez władze uczelni. 
Słowa podziękowania za wieloletnią pomoc 
przy realizacji obozów naukowych i realiza-
cji „tatrzańskich” programów badawczych 
zostały skierowane  do współpracowników: 
dr inż. Marzeny Trojanowskiej, dr. inż. Paw-
ła Religi, mgr inż. Jolanty Odzimek i mgr. 
inż. Jana Siwca.

Jubileuszowy zjazd stał się nie tylko oka-
zją do podsumowania działalności koła, wy-
tyczenia nowych kierunków, ale także ele-
mentem integracji środowiska naszych absol-
wentów z uczelnią oraz promocji aktywności 
naukowej studentów naszej uczelni.

(relację z rocznicowych obchodów 
przygotowały Jolanta Odzimek 

i Paulina Łobodzin)

Centrum Promocji Studentów i Absolwentów - Biuro 
Karier Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
im. K. Pułaskiego w Radomiu zorganizowało Targi Pra-
cy, które w tym roku bezpośrednio poprzedziły imprezy 
tradycyjnej Wiosny Studenckiej. Targi odbyły się w dniu 
21 maja 2013 r. na Wydziale Ekonomicznym. 

Pracodawcy po raz pierwszy zaprezentowali się stu-
dentom Uniwersytetu. Na targach najbogatszą ofertę 

zaprezentowały firmy mechaniczne, które poszukują inży-
nierów do pracy na stanowiskach: automatyk, elektronik, 
informatyk, elektryk, operator maszyn CNC. Były też oferty 
związane z telemarketingiem i doradztwem finansowym.

Spotkanie pracodawców z potencjalnymi pracownika-
mi przynosi korzyści obu stronom. Zadaniem CPSiA jest 
zaznajomienie środowiska akademickiego z formami dzia-
łalności prowadzonej przez poszczególne firmy oraz wy-
maganiami, jakie stawiane są ich potencjalnym pracowni-
kom. Centrum przygotowuje studentów i absolwentów do 
aktywnego poszukiwania pracy. Udziela porad i informacji, 
jak poprawnie pisać dokumenty aplikacyjne, jak przygoto-
wać się do rozmowy kwalifikacyjnej. Centrum działa przy 
Dziale Spraw Studenckich. Jak podkreślali organizatorzy, 
targi są adresowane do wszystkich studentów, także tych o 
profilu humanistycznym. 

Wystawcami na targach byli: „Zbyszko” COMPANY Sp. 
z o.o., Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A., Hortex 
Holding S.A., Iron Mountain Polska Sp. z o.o., TRW Polska 
Sp. z o.o. Centrum Inżynieryjne, Telbringe Sp. z o.o., PMP 
Poland Sp. z o.o., Axa Polska S.A., Wojewódzki Urząd Pra-
cy w Warszawie filia w Radomiu, AIG/ Lincoln Polska i Fun-
dacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”. 

Wojciech Bielawski

Pracodawcy dla studentów

TARGI PRACY



29Z Życia Politechniki

W dniach 18-19 oraz 22-26 maja 2013 roku, dzięki wsparciu finansowemu J.M. 
Rektora prof. Zbigniewa Łukasika i pomocy w poszukiwaniu sponsorów imprezy, 

odbyła się 42 Wiosna Studencka, której organizatorem jest Zrzeszenie Studen-
tów Polskich oraz Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno- 

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

JUWENALIA 2013
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W dniu 24 maja 2013 roku w Urzędzie 
Marszałkowskim w Warszawie, odbyła się 
Gala Regionalna Konkursu Studencki No-
bel 2013. Laureatem Uczelnianym, a tym 
samym Najlepszym studentem Uniwersy-
tetu Technologiczno – Humanistycznego 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
został Paweł Śwital - student kierunku 
Administracja, którzy tym samym będzie 
reprezentował również uczelnię w ogól-
nopolskim konkursie branżowym w ka-
tegorii – najlepszy prawnik. Z tej okazji 
podczas czerwcowego posiedzenia sena-
tu J.M. Rektor prof. Zbigniew Łukasik wrę-
czył laureatowi list gratulacyjny.
           

Ideą konkursu jest wyłanianie najzdolniej-
szych i najaktywniejszych jednostek spo-

śród niespełna dwóch milionów studentów 
w Polsce. Celem jest nie tylko nagradzanie 
wysiłków laureatów, ale też promocja sze-
roko rozumianej aktywności studenckiej 
zarówno w środowisku akademickim, jak 
i poza nim. Konkurs stwarza szanse wybi-
cia się bez względu na charakter uczelni 
czy kierunku studiów, gdyż nagradzane są 
tu przede wszystkim pasja, zaangażowa-
nie i chęć rozwoju. To właśnie te cechy, 
a także nietuzinkowość i ogromny potencjał 

Najlepszy student UTH

STUDENCKI NOBEL 2013
sprawiają, iż Laureaci Studenckiego Nobla 
stanowią cenny zasób dla firm inwestują-
cych w kapitał ludzki. W związku z tym, że 
konkurs jest swoistym pomostem łączącym 
środowisko studenckie, akademickie i biz-
nesowe wyróżnienie często stanowi prze-
pustkę do bogatej kariery zawodowej. 

Paweł Śwital, do kwietnia 2013 r. stu-
dent kierunku Administracja II roku II stop-
nia. Aktualnie magister administracji, w ra-
mach praktyk naukowo zawodowych pod 
opieką ks. prof. Sławomira Fundowicza 
w Katedrze Prawa UTH Rad. prowadzi za-
jęcia ze studentami kierunku Administracja 
z prawa administracyjnego ustrojowego 
i materialnego, prawa konstytucyjnego, 
zamówień publicznych. Słuchacz studiów 
podyplomowych w zakresie zarządzania 
zasobami ludzkimi Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego. Dwukrotny stypendysta 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
wybitne osiągnięcia w nauce. Stypendysta 
Rektora UTH za średnią ocen i osiągnięcia 
naukowe. 

Laureat Studenckiego Nobla - najlepszy 
student Politechniki Radomskiej (r. 2012)., 
wyróżniony w Ogólnopolskim Kon-
kursie Primus Inter Pares na najlep-
szego studenta w Polsce. Nagrodzo-
ny przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Regionu Radomskiego za wkład 
w rozwój regionu radomskiego, roz-
wój naukowy, promocje i działania 
na rzecz subregionu radomskiego 
oraz szerzenie wiedzy z zakresu sa-
morządu terytorialnego. Dwukrotnie 
wyróżniony przez dziekana i Radę 
Wydziału Ekonomicznego UTH 
Rad. Prezes (czterech kadencji) SKN 
Administratywistów „SKAUTH”, za-
łożyciel koła. W latach 2006- 2007 
Dyrektor Naczelny Młodzieżowego 
mini przedsiębiorstwa. Od X 2010 
do XII 2011r. Przewodniczący Panelu 
Politycznego Stowarzyszenia Studen-
tów „Fuzja Radomska”. Od III 2012r. 
I v-ce Prezes, Prezes Działu Prawno 
– Administracyjnego Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia Studentów „Bez 
Granic”. Redaktor naukowo - tech-
niczny recenzowanej ogólnopolskiej 
elektronicznej monografii naukowej 
„Język – Prawo – Społeczeństwo”. 
Koordynator oraz współuczestnik 
badań naukowych z zakresu prawa, 
administracji, nowych technologii 

w administracji publicznej (zrealizowanych 
ponad 90 programów badawczych przy 
współudziale licznych polskich uczelni). 
Organizator 32 konferencji naukowych. 
Czynny uczestnik ponad 70 konferencji 
naukowych. Uczestnik licznych szkoleń 
z zakresu nauk społecznych w szczególno-
ści: nauk prawnych, nauki o administracji. 
Pomysłodawca i inicjator czterech edycji 
Konkursu Wiedzy o Prawie. Autor 14 (opu-
blikowanych), 5 w trakcie prac wydawni-
czych artykułów naukowych w monogra-
fiach naukowych oraz recenzowanych cza-
sopismach naukowych, redaktor naukowy 
4 monografii naukowych. Zainteresowania 
naukowe: prawo administracyjne, samo-
rząd terytorialny, e-administracja oraz infor-
matyzacja administracji publicznej, prawo 
nowych technologii, zarządzanie zasobami 
ludzkimi.

 (Aneta Mirosz)

Paweł Śwital – najlepszy student Uniwerytetu 
Technologiczno-Humanistycznego

List gratulacyjny J.M. Rektora prof. Zbigniewa Łukasika 
dla Pawła Świtala
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W sobotę 1 czerwca 2013 roku przed Urzędem 
Miejskim (oraz w jego gmachu) odbył się organi-
zowany już po raz IV Radomski Piknik Naukowy, 
w który wziął udział Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Rado-
miu.

Piknik Naukowy to niecodzienne spotkania 
z: chemią, geografią, motoryzacją, biologią, fizyką, 

elektroniką, kosmetologią, mechaniką, ekologią, gra-
fiką, techniką, fotografią, astronomią, kryminalistyką 
i wieloma innymi dziedzinami nauki, które interesują 
na co dzień, i tymi, które nie są znane.

Podczas Pikniku zaprezentowało się sześć wy-
działów naszej uczelni: Informatyki i Matematyki, 
Mechaniczny, Transportu i Elektrotechniki, Materiało-
znawstwa Technologii i Wzornictwa, Sztuki oraz Nauk 
o Zdrowiu i Kultury Fizycznej. W tym roku pokazy zo-
stały podzielone na sekcje tematyczne. Przedstawi-
ciele Uniwersytetu przygotowali ciekawe prezentacje 
i szereg atrakcji w siedmiu kategoriach tematycznych: 
fizyce, chemii, technologii i technice, auto technology, 
informatyce i robotyce, papieroplastyce oraz naukach 
o zdrowiu.

Wszyscy, którzy byli ciekawi świata, chcieli po-
szerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętno-
ści, dołączyli do nas 1 czerwca 2013 roku.

Zwiedzający stoisko Wydziału MTiW mogli zo-
baczyć wiele doświadczeń naukowych, które cieszy-
ły się ogromnym zainteresowaniem. Wydział WTiE 
udostępnił do dyspozycji uczestników m.in stanowi-
ska poglądowo-techniczne, natomiast główną atrak-
cją była wystawa samochodu oraz liczne konkursy 
z nagrodami. WIiM zapraszał do wzięcia udziału 
w grach i zabawach oraz do obejrzenia prezentacji 
numerycznego sterowania robotem a także pokazów 
programowania aplikacji mobilnych kompatybilnych 
z systemem Windows Phone. WM zaprezentował 
przekrój ruchomy silnik lotniczego turbośmigłowego 
spalinowego samolotu An24, a także pokazy fizycz-
ne, laserowe grawerowanie przedmiotów oraz pra-
cę kamery termowizyjnej. Odwiedzając stanowisko 
WSz można było zasięgnąć informacji dotyczących 
sposobu wykorzystania w sztuce nowoczesnej elek-
troniki(mikrokontrolery), obejrzeć krótkie etiudy stu-
dentów oraz wyretuszować zdjęcia za pomocą pro-
gramów komputerowych. WNoZiKF zapraszał m.in 
do wzięcia udziału w pokazach: elektrostymulacji 
mm posturalnych oraz czynności pielęgniarskich.

Nasza uczelnia zdobyła nagrodę Prezydenta 
Miasta Radomia za najlepsze stoiska na IV Radom-
skim Pikniku Naukowym.

Wszyscy zainteresowani studiami na UTH Rad. 
mogli zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną na-
szej Uczelni, a także zasięgnąć bliższych informacji 
nt. każdego kierunku.

Aneta Mirosz

Piknik Naukowy 2013

Od fizyki do kryminalistyki



32 Z Życia Politechniki

24 maja 2013 r. w Kowali odbył się Rodzinny Piknik Naukowy. 
Impreza zorganizowana została na terenie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej i skierowana była do uczniów szkół podstawowych oraz 
gimnazjum z terenu gminy Kowala.

Na Rodzinnym Pikniku Naukowym po raz pierwszy zaprezento-
wała się nasza uczelnia. W imprezie wzięły udział wydziały:

• Filologiczno-Pedagogiczny,
• Informatyki i Matematyki, Materiałoznawstwa,

RODZINNY PIKNIK

Organizatorem konferencji było Studenckie koło PR.NET przy współpracy z firmą Microsoft
Czym jest IT Academic Day? 
W teorii: IT Academic Day jest to cykl konferencji informatycznych organizowany na uczelniach w całej Polsce przez studentów z Grup 

.Net i Grup IT. Udział w nim to doskonały sposób na zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy dotyczącej programowania z wykorzystaniem 
nowoczesnych narzędzi i języków dostarczonych przez firmę Microsoft. Tematyka spotkań obejmuje również zagadnienia przeznaczone dla 
specjalistów IT i wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę w barwnym świecie technologii Microsoft.

W praktyce: Nieważne czy jesteś studentem, uczniem, czy może już pracujesz. IT Academic Day to niepowtarzalna okazja do bliższego 
poznania najnowszych technologii oraz zobaczenia jak wyglądają od podszewki.

Michał Czyżewicz

Spotkanie z nauką w Kowali

• Technologii i Wzornictwa, Mechaniczny
• Transportu i Elektrotechniki.

Uczniowie wraz z rodzicami mogli oglądać interesujące poka-
zy i doświadczenia naukowe z zakresu elektroniki, elektrotechni-
ki, chemii, fizyki, mechaniki, techniki, informatyki i wielu innych 
dziedzin. Uczestnicy Pikniku zgłębiali tajniki wiedzy biorąc czynny 
udział w eksperymentach naukowych.

Aneta Mirosz

Konferencja informatyczna z cyklu IT Academic Day
Radom, 23 maja 2013 roku


