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Wybory władz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
na kadencję 2008-2012
Podczas posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w dniach 5-6 czerwca 2008 r. w Politechnice Koszalińskiej
dokonano wyboru władz KRASP na kadencję 2008-2012. Przewodniczącą KRASP została wybrana prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow – rektor Uniwersytetu
Warszawskiego.
Prof. Chałasińska-Macukow zgłosiła kandydatów na wiceprzewodniczących, którzy jednogłosie zostali wybrani:
 prof. dr hab. Adam Hamrol – Rektor Politechniki Poznańskiej
 prof. dr hab. Janusz Żmija – Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie.
Honorowym przewodniczącym KRASP został prof. dr hab. Tadeusz Luty, rektor
Politechniki Wrocławskiej w latach 2002-2008. Więcej informacji na stronie
www.krasp.org.pl
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Międzynarodowa konferencja
University yesterday–today–tomorrow

Obchody 55-lecia powstania samodzielnej Uczelni oraz uzyskania w 2008 roku statusu
Uniwersytetu Rolniczego zostały zakończone międzynarodową konferencją w dniach
12-13 czerwca 2008 roku. Honorowy patronat nad konferencją objęła prof. Barbara
Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w komitecie honorowym, poza
prof. Januszem Żmiją, rektorem Uniwersytetu Rolniczego, zasiedli rektorzy wszystkich
uczelni wyższych Krakowa oraz rektorzy Akademii Rolniczej urzędujący we wcześniejszych kadencjach.
W pierwszym dniu konferencji odbyły się oficjalne uroczystości z wystąpieniem JM Rektora
Uniwersytetu Rolniczego, władz lokalnych oraz zaproszonych gości z wielu ośrodków
akademickich i naukowych, krajowych i zagranicznych między innymi z USA, Węgier,
Rosji i Ukrainy.
Kolejnym punktem konferencji było wręczenie symbolicznych Statuetek z okazji jubileuszu 55-lecia Uczelni, które otrzymały osoby zasłużone dla Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rektor wręczył statuetki z zegarem nie tylko jako
symbol czasu, który już upłynął, ale również aby odmierzały czas przyszłości, którą
wspólnie budujemy.
Profesor Wojciech Ziętara, doktor honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie wygłosił wykład pt. Miejsce i rola rolnictwa w Polsce w warunkach integracji europejskiej,
który rozpoczął część naukową konferencji. Kolejne wykłady wygłosili: prof. Rudolf
Michałek nt. Od studium Rolniczego UJ do Uniwersytetu Rolniczego, prof. Andrzej Libik
nt. Badania naukowe jako funkcja rozwoju rolnictwa w Polsce oraz prof. Krystyna Koziec
nt. Kierunki badań naukowych w Uniwersytecie Rolniczym.
Drugi dzień konferencji poświęcony był ceremonii nadania tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Rolniczego profesorowi Peterowi Oeltgenowi z University of Kentucky,
Lexington USA.
Dodatkową oprawę konferencji stanowiła wystawa archiwalnych dokumentów dotyczących historii Uniwersytetu Rolniczego przygotowana przez pracowników Biblioteki
Głównej. Podkreślając naukowy charakter konferencji zaprezentowano w formie plakatów
także ciekawe doniesienia naukowe pracowników z wszystkich wydziałów Uniwersytetu
Rolniczego. Niestety, z braku miejsca wybrano tylko niektóre z wielu udostępnionych
przez autorów. W Konferencji wzięło udział ponad 150 uczestników, w tym 45 zagranicznych gości.
Uroczystości uświetniły występy zespołu Skalni oraz Chóru Uniwersytetu Rolniczego,
a przebieg obchodów został udokumentowany w formie fotografii i filmu.
Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie, prowadzenie oraz koordynowanie
Konferencji organizatorzy składają serdeczne podziękowania.
prof. dr hab. Krystyna Koziec
Wręczenie symbolicznej statuetki z okazji jubileuszu uczelni
Naczelnik Marii Laskowskiej z MNiSZW
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Doktorat Honoris Causa
Profesora Petera Oeltgena
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie profesorowi Peterowi Oeltgenowi z Uniwersytetu
w Kentucky (USA) odbyła się 13 czerwca 2008 r. W Centrum Kongresowym UR
zgromadzili się licznie przybyli goście, najbliższa rodzina Pana Profesora, pracownicy i studenci.

Laudacja
wygłoszona przez prof. dr hab. Krystynę Koziec
Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie,
Wysoka Rado Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt,
Dostojni Goście!
Przypadł mi w udziale ogromny zaszczyt i przyjemność przedstawienia Państwu sylwetki
i osiągnięć Profesora Petera Oeltgena, któremu Senat Akademii Rolniczej w dniu 20 marca
2008 roku nadał godność doktora honoris causa. Profesor Oeltgen w dniu dzisiejszym
stał się pierwszym honorowym doktorem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, tym samym uzupełniając poczet znamienitych Doktorów naszej uczelni.
Prof. Peter Oeltgen urodził się w 1942 r., ukończył studia z zakresu biologii na DePaul University w 1969 roku, a w 1973 r. uzyskał stopień doktora z zakresu biochemii w Loyola University Stritch School of Medicine. Został zatrudniony jako adiunkt
biochemii w Loyola University School of Dentistry od 1973 do 1976 r. Dodatkowo,
w latach 1975–1976 uzyskał z National Institute of Health grant badawczy w zakresie
chemii klinicznej, który umożliwił mu odbycie stażu w Department of Pathology and
Biochemistry w Loyola University Stritch School of Medicine. Efektem tego stażu było
także uzyskanie krajowego certyfikatu z zakresu chemii klinicznej.
Od 1977 r. do chwili obecnej prof. Oeltgen pracuje w University of Kentucky w Lexington oraz w Veterans Affairs Medical Center pełniąc funkcje kierownicze w Clinical
Chemistry, Department of Pathology and Laboratory Medicine, Graduate Center for
Toxicology.
Na podstawie całokształtu dorobku naukowo-dydaktycznego kandydat uzyskał stanowisko
profesora w 1995 roku jednocześnie w University of Kentucky i VA Medical Center,
gdzie do chwili obecnej prowadzi badania naukowe i wykłady.
Professor Peter Oeltgen,
University of Kentucky, USA
Doctor Honoris Causa
of University of Agriculture in Krakow

Dorobek naukowy prof. Petera Oeltgena
Wraz z podjęciem pracy na Uniwersytecie w Kentucky prof. Oeltgen rozpoczął pionierskie
badania nad charakterystyką białka hamującego metabolizm wyizolowanego z krwi zwierząt
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Streszczenie wykładu

hibernujących. Otrzymane wyniki wykazały, że białko to nazwane hibernation induction
trigger (HIT) poza wywoływaniem metabolicznych efektów hibernacji, jest silnym protektorem niedotlenienia mózgu i mięśnia sercowego u osobników niehibernujących.
Drugim klinicznym kierunkiem zainteresowań profesora Oeltgena jest wykazanie, iż HIT
ma działanie deltorfinopodobne, analgetyczne, ochronne podczas krwotoków, przyspieszające rekonwalescencję pacjentów z wylewami i zawałami serca oraz hamujące kaskadę
cytokin zapobiegając zapaleniom.
Poza tymi dwoma głównymi, unikatowymi w skali światowej nurtami badań profesor
miał decydującą rolę w:
 odkryciu endogennych peptydów opioidowych warunkujących hibernację i wykorzystaniu ich do przedłużania życia organów używanych do transplantacji oraz neuroprotekcji, unikatowe, opatentowane, finansowane z funduszy armii;
 opracowaniu algorytmu oznaczeń umożliwiających prawidłową diagnozę zawału serca
zatwierdzonego przez komisję zdrowia USA i rutynowo stosowanego;
 monitorowaniu substancji uzależniających w krwi pacjentów.

Profesora Petera Oeltgena

Opioid-like hibernation
factors provide ischemic
neuroprotection
Objectives: Our prior studies have indicated that both hibernating woodchuck
plasma and Deltorphin-D, a delta specific opioid originally isolated from skin
secretions of the South American frog
Phyllomedusa bicolor, can protect against
ischemic injury. We now present evidence
that infusion of the delta opioid receptor
agonist Deltorphin-Dvariant (Delt-Dvar) and
hibernating woodchuck plasma (HWP) and
HWP purified plasma fractions, but not
summer-active woodchuck plasma (SAWP),
can provide significant neuroprotection
from focal ischemia in mice by a mechanism that relies in part on reducing nitric
oxide (NO) release in ischemic tissue.

Wyniki badań profesor Oeltgen przedstawił w 95 oryginalnych publikacjach o najwyższym
współczynniku IF między innymi: J.Heart Lung Transplant, Transplantation, Pharmacology, Biochemistry and Behavior, Metabolism, J. of Nutrition, Life Sciences, Brain Research
Bulletin, Drug Monitoring, książce oraz 121 doniesieniach na konferencje naukowe
w USA i za granicą.
Wymiernym świadectwem wagi odkryć prof. Oeltgena jest 8 patentów uzyskanych przez
Jego zespół i dwa wnioski patentowe oczekujące na zatwierdzenie.
W ciągu wielu lat pracy odkrycia profesora Oeltgena były przedstawiane w znanych na
całym świecie czasopismach takich jak: New York Times, Newsweek, Omni, Discover,
Chicago Tribune, European National Geographic Film Documentary.
Ze względu na szerokie zainteresowania, profesor jest recenzentem publikacji m.in. do
Life Sciences, Annals of Thoracic Surgery, Clinical Chemistry. Powoływany jest jako zewnętrzny recenzent przez National Science Foundation do oceny projektów badawczych.
Prof. Oeltgen był zapraszany do wygłoszenia wykładów na wielu międzynarodowych
konferencjach.

Methods: Cerebral ischemia was produced
in male C57BL/6 mice and NO synthase
deficient (NOS-/) mice weighing 25–30g by
transient, 1-hour middle cerebral artery occlusion (MCAO). Behavioral deficits were
determined at 22 hours and infarct volume
was assessed at 24 hours after MCAO. Mice
were treated with saline or Delt-Dvar at 2.0
and 4.0 mg/kg, or 200 mL of HWP or
SAWP. NOS-/- mice were treated with either saline or Delt-Dvar at 4.0 mg/kg. NO
release in cell culture was determined using
an N9 microglial cell line pretreated with
delta- or mu-specific opioids and HWP or
SAWP prior to activation with lipopolysaccharide (LPS) and interferon-gamma (IFγ).
Nitrate in the medium was measured as an
indicator of NO production.

Działalność dydaktyczno-wychowawcza i organizacyjna
Wyspecjalizowane kierunki badań, osiągnięcia badawcze sprawiły, że profesor Oeltgen
jest uznanym autorytetem naukowym w Stanach Zjednoczonych i w skali międzynarodowej. Świadczą o tym liczne cytowania wyników badań w międzynarodowej literaturze
naukowej oraz zapraszanie do współpracy w licznych, od roku 1978 aż 21, komisjach,
komitetach i towarzystwach naukowych między innymi – Sigma Xi, American Association for Clinical Chemistry, American Society of Investigative Pathology, American
Association for the Advancement of Science, American Physiological Society, American
Heart Association.
Prof. Oeltgen jest cenionym dydaktykiem i autorem 9 programów dydaktycznych
z zakresu między innymi: Immunology and Infectious Disease, Pathology, Advanced
Pharmacotherapy, Clinical and Forensic Toxicology dla studentów i doktorantów. Ponadto był dyrektorem dwóch studiów podyplomowych z zakresu medycyny dla lekarzy.
Sprawował opiekę nad wieloma magistrantami i wypromował pięciu doktorantów. W jego

Results: Infusion of Delt-Dvar or HWP or
HWP purified plasma fractions (but not
SAWP) decreased infarct volume and im-
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proved behavioral deficits following 1 hour
of MCAO and 24 hours of reperfusion.
Immediately postischemia, there were no
significant differences in mean arterial pressure (MAO), pCO2, PO2, and pH between
controls and Delt-Dvar or HWP infused
test animals. In NOS-/- mice, endothelial
NOS+/+ is required to provide Delt-Dvar induced neuroprotection. Delt-Dvar and HWP
dose-dependently decreased NO release in
cell culture, while SAWP and other deltaand mu-specific opioids did not.

laboratorium studia podyplomowe odbywało 5 doktorów z Indii, Chin, Rosji, co było
możliwe dzięki otrzymanym i kierowanym 14 grantom badawczym oraz współpracy
w 11 innych projektach naukowych.
Międzynarodowy autorytet naukowy Profesora Oeltgena przejawia się także w szeroko
rozwiniętej współpracy z ośrodkami badawczymi w Europie – w Niemczech, Polsce,
Rosji.
W okresie pracy na Wydziale Medycznym pełnił funkcję przedstawiciela Centrum Medycznego w Urzędzie ds. Własności Intelektualnej w 2006 r. oraz redaktora Przeglądu
Anestezjologicznego i przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w 1999 r. Od 1978 r.
jest członkiem wielu komitetów, takich jak Komitet Nauki i Rozwoju, którego był przewodniczącym w latach 2005-2006, Podkomitet Bezpieczeństwa Biologicznego, Podkomitet
ds. Studiów nad Zwierzętami czy ds. Wyposażenia Laboratoriów.

Conclusions: There were no significant

Powiązania profesora Petera Oeltgena z Akademią Rolniczą w Krakowie
Więzi profesora Oeltgena z Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt AR w Krakowie
notują się od 1985 r. zapoczątkowane w ramach wymiany Brethren Church trwającej
3 lata. W kolejnych latach: 1995, 1999, 2006 i 2007 profesor organizował programy
visiting professor dla pracowników uczelni.
Należy także podkreślić współpracę naukową poprzez wspólne projekty badawcze rozwiniętą podczas wizyty profesora w Krakowie w 1992 r. Wymiernym świadectwem więzi profesora z uczelnią było wielokrotne przekazanie metodyk oznaczeń wskaźników
biochemicznych, przekazanie specjalistycznych podręczników i publikacji naukowych,
odczynników, przeciwciał, zlecanie recenzji dorobku naukowego. Dzięki pomocy profesora opracowana unikatowa metodyka oznaczeń endogennych opioidów stała się znana
wśród specjalistów na całym świecie, co podkreśla międzynarodową pozycję Uniwersytetu
Rolniczego w naukach fizjologicznych.
Profesor Oeltgen zawsze podkreślał znaczenie Uniwersytetu Rolniczego przybliżając
specyfikę jego badań podczas spotkań naukowych i towarzyskich. Wielokrotnie, dyskusja merytoryczna z profesorem, była pomocna przy opracowaniu publikacji, projektów badawczych i uzyskiwaniu funduszy na ich realizację. Prof. Oeltgen przyczynił
się do ugruntowania szkoły naukowej z zakresu endogennych peptydów opioidowych
w Katedrze Fizjologii Zwierząt UR w Krakowie, która rozwija się poprzez liczne prace
magisterskie i doktorskie.
Przedstawiony w skrócie dorobek naukowy i osiągnięcia profesora Oeltgena umacniają
w przekonaniu, że w pełni zasługuje On na tytuł doktora honoris causa w podziękowaniu za promocję osiągnięć polskiej nauki w świecie, wieloletnią współpracę i zasługi dla
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

differences in physiological parameters
between controls and test mice suggesting
that the observed neuroprotection in HWP
and Delt-Dvar treated mice was not caused
by vascular alteration evaluated within the
study. Delt-Dvar and HWP as well as HWP
purified fractions, but not SAWP, are effective neuroprotectant agents in a mouse
model of transient MCAO. In cell culture,
the mechanism of this ischemic neuroprotection may rely in part on their ability to
block NO release. These novel delta opioid-like hibernation factors may have clinical
utility in the treatment of stroke.

Keywords: cerebral ischemia, focal, hibernation, neuroprotection, receptors, opioid,
nitric oxide

Osobiście, po 23 latach współpracy mogę scharakteryzować Profesora jako wybitnego
naukowca, prawego człowieka spieszącego z pomocą każdemu nie tylko na polu naukowym, ale także i w trudnych życiowych sytuacjach. Powierzenie przez Wysoki Senat
obowiązku promotora w tym przewodzie doktorskim uważam za największe wyróżnienie
w moim dotychczasowym życiu zawodowym.
Uczestnicy uroczystości nadania tytułu
doktora honoris causa prof. Peterowi
Oeltgenowi
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Streszczenie wykładu Profesora Petera Oeltgena

Opioidopodobne czynniki hibernacji stanowiące neuroprotekcję przed niedotlenieniem
Wcześniejsze badania wykazały, że zarówno opioid wyizolowany z osocza krwi hibernującego świstaka i Deltorfina-D, delta specyficzny opioid, po raz pierwszy wyodrębniony
z wydzielin skórnych południowoamerykańskiej żaby Phyllomedusa bicolor mogą stanowić
ochronę przed urazem niedokrwiennym. Obecnie prezentowane wyniki świadczą, że
podanie agonisty receptora delta opioidowego – Deltorfin-Dvariant (Delt-Dvar), osocza
hibernującego świstaka (HWP) oraz jego oczyszczonych frakcji, ale nie osocza aktywnego latem świstaka (SAWP) może stanowić silną neuroprotekcję przed niedokrwieniem
(niedotlenieniem) ogniskowym u myszy dzięki mechanizmowi polegającemu częściowo
na zmniejszaniu wydzielania tlenku azotu (NO) w nieukrwionej tkance.
Niedokrwienie mózgu wywołano u samców myszy C57BL/6 i u myszy z niedoborem
syntazy NO (NOS-/-) o masie ciała 20–30g, powodując przejściową – 60-minutową
okluzję tętnicy środkowej mózgu (MCAO). Zmiany w zachowaniu określono po 22
godzinach, a obszar martwicy po 24 godzinach od zablokowania tętnicy mózgowej.
Myszom podawano roztwór soli fizjologicznej lub Delt-Dvarw stężeniach 2,0 i 4,0 mg/kg
lub 200 mL HWP lub SAWP. Myszom z niedoborem syntazy NO (NOS-/-) podawano
albo roztwór soli fizjologicznej albo Delt-Dvar w stężeniu 4.0mg/kg. Wydzielanie NO
w hodowlach komórkowych określono za pomocą linii N9 komórek mikroglejowych
wstępnie potraktowanych delta- albo mi-specyficznymi opioidami i HWP lub SAWP
przed aktywacją lipopolisacharydem (LPS) i gamma-interferonem (IFγ). Azotan mierzony w podłożu stanowił wskaźnik wytwarzania tlenku azotu.
Podanie Delt-Dvar, HWP lub oczyszczonych frakcji HWP (ale nie SAWP) zmniejszyło
obszar martwicy i poprawiło zmiany w zachowaniu obserwowane po 60 minutach od
zablokowania tętnicy mózgowej i 24 godzinach reperfuzji. Bezpośrednio po wystąpieniu niedokrwienia nie zanotowano znaczących różnic w średnich wartościach ciśnienia
tętniczego (MAO), pCO2, PO2 i pH między grupą kontrolną i zwierzętami testowymi,
którym podano Delt-Dvar lub HWP. U myszy bez syntazy NO śródbłonkowa NOS+/+
jest konieczna dla zapewnienia neuroprotekcji wywołanej przez Delt-Dvar. Obydwa preparaty – Delt-Dvar i HWP, w zależności od dawki obniżały wydzielanie NO w hodowli
komórkowej, natomiast SAWP oraz inne delta- i mi-specyficzne opioidy nie wykazywały
takiego działania.
Nie zaobserwowano znaczących różnic pomiędzy parametrami fizjologicznymi u osobników w grupie kontrolnej i testowej, które sugerowałyby, że neuroprotekcja obserwowana
u myszy którym podano HWP i Delt-Dvar nie była powodowana przez zmianę naczyniową
badaną w doświadczeniu. Związki takie jak Delt-Dvar, HWP oraz oczyszczone frakcje
HWP, ale nie SAWP, stanowią efektywne czynniki chroniące przed przejściową okluzją
tętnicy środkowej mózgu u myszy. W hodowli komórkowej mechanizm neuroprotekcji
przeciwko niedokrwieniu może w części polegać na ich zdolności do blokowania wydzielania NO. Te nowe opioidopodobne czynniki hibernacji mogą znaleźć zastosowanie
kliniczne w leczeniu udarów mózgu.
Tłumaczenie
Prof. dr hab. Krystyna Koziec

Przemówienia podczas konferencji
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Nasi profesorowie uhonorowani
Profesor Rudolf Michałek – doktorem honoris causa pięciu uczelni

Tytuł i godność doktora honoris causa
nadawany jest ludziom wybitnym, którzy
osiągnęli już wszystkie szczeble kariery
naukowej. Równocześnie swymi dokonaniami oraz osiągnięciami naukowymi
i organizacyjnymi kreują postęp cywilizacyjny. Tytuł ten nadaje się także ludziom
mającym zasługi w rozwoju ludzkości,
albo też ludziom, którzy wnieśli w ten
rozwój wkład równie cenny, choć niekoniecznie naukowy.
Powyższe uwarunkowania spełniał do tej
pory prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek
w opinii Senatów trzech uczelni: Akademii Rolniczej w Lublinie (2000), Akademii
Rolniczej w Szczecinie (2002) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
(2007). Uczelnie te w uznaniu zasług
i osiągnięć prof. Michałka wyróżniły Go
tym najwyższym akademickim laurem.
Szczególnie radosnym dla grona przyjaciół,
współpracowników i samego laureata był
miesiąc maj tego roku. W miesiącu tym do
grona renomowanych uczelni, które uznając niezaprzeczalnie osiągnięcia naukowe,
dydaktyczne i organizacyjne prof. Michałka dołączyły Politechnika Koszalińska oraz
Uniwersytet Warmińsko–Mazurski. Senaty
tych uczelni swoimi uchwałami jednogłośnie nadały Mu tę najwyższą godność.
Należy podkreślić, że Senat Politechniki
Koszalińskiej przed podjęciem tej ważnej
decyzji zwyczajowo zasięgał opinii trzech
Senatów innych uczelni (Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie. Uroczystość
nadania tytułów doktora honoris causa
odbyły się w dniach 7 maja w Koszalinie

oraz 31 maja br. w Olsztynie. Jest więc
zjawiskiem bez precedensu uzyskanie takiej
godności w dwóch renomowanych uczelniach w ciągu jednego miesiąca. W uzasadnieniu wniosku promotor w przewodzie,
a zarazem dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej w specjalnym
okolicznościowym wydawnictwie książkowym Prof. Rudolf Michałek – doktor honoris causa Politechniki Koszalińskiej pisze:
Nadanie tytułu i godności doktora honoris
causa Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab.
inż. Rudolfowi Michałkowi jest dobrą okazją do wykazania, iż dzieła ludzi twórczych
są trwałe, a ich powstawanie jest wynikiem
kumulacji niezwykłej pracowitości, sprawności, dynamizmu osobowości nastawionej na
rozwój, życzliwości dla innych, umiejętności
współdziałania i jednoczenia ludzi.
Myślę, że powyższy cytat wiernie charakteryzuje sylwetkę i osobowość prof. Rudolfa Michałka. W podobny sposób ocenia
osiągnięcia naszego doktora honoris causa promotor w przewodzie Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, prorektor prof.
Janusz Piechocki, który m.in. pisze: z poczuciem wyjątkowości zadanie jakie spoczywa
na promotorze w procedurze nadania tytułu
i godności doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, mam wielki
zaszczyt i honor przedstawienia prof. Rudolfa
Michałka, dr h.c. multi, czł. rzecz. PAN,
jako wybitnego uczonego, nauczyciela akademickiego, wychowawcę kadr naukowych,
twórcę postępu technicznego w inżynierii
rolniczej oraz mechanizacji pozyskiwania
i przetwórstwa surowców żywnościowych,
organizatora środowiska naukowego w kraju
i za granicą, a szczególnie człowieka, bardzo
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życzliwego ludziom. Działalność profesora
przyczyniła się do integracji całego środowiska i koordynacji badań naukowych w dyscyplinie inżynierii rolniczej oraz wywarła
istotny wpływ na rozwój kadry naukowej.
W tym miejscu wypada podkreślić, że dla
nas – pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz reprezentantów
dyscypliny „inżynieria rolnicza” szczególnie
symptomatycznym jest fakt uznania zasług
i osiągnięć naszego profesora przez senaty
uczelni nierolniczych – politechniki oraz
klasycznego uniwersytetu. Jest to efektem
wysokiego uznania osiągnięć przez reprezentantów dziedzin i dyscyplin naukowych
spoza nauk rolniczych a pokrewnych inżynierii rolniczej.
Recenzentami w wyżej wymienionych prze-wodach w procedurze nadania tytułu byli
w Politechnice Koszalińskiej: prof. Jan
Bronisław Dawidowski, prof. Andrzej
Kwieciński oraz prof. Józef Szlachta.
W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim:
prof. Janusz Haman, prof. Jan Bronisław
Dawidowski oraz prof. Józef Szlachta.
Powyższe zestawienie składu recenzentów
w przewodach o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. Rudolfowi Michałkowi
wyraźnie wskazuje, że opiniodawcami są
najwybitniejsi luminarze naukowi dyscypliny inżynieria rolnicza. Szczególnie opiniotwórcza jest treść recenzji najwybitniejszego
autorytetu w zakresie naszej dyscypliny
prof. Janusza Hamana dr h.c. multi, który
w swojej recenzji m. in. napisał o swoim
uczniu i następcy prof. R. Michałku: prof.
Michałek stanowi rodzaj „wzorca” dla wielu
polskich badaczy, bo warto ich skłonić, by
naśladowali jego drogę rozwoju, wskazują-

z życia Uczelni

Doktorat honoris causa oraz order za zasługi
dla rozwoju oświaty na Ukrainie dla profesora
Kazimierza Kosiniaka-Kamysza
cą jak wiele można osiągnąć pracowitością,
inicjatywą, wykorzystaniem własnych talentów, systematycznym działaniem, życzliwością
dla kolegów i uczniów, koncentrując nie na
własnych sukcesach, lecz na wspomaganiu
rozwoju całego środowiska naukowego.
Przedstawione powyżej opinie wskazują,
że krakowska Alma Mater Rerum Rusticarum w swojej historii, najstarszych studiów rolniczych w kraju, może poszczycić
się wieloma autorytetami. Autorytety te
obecnie mają swoich godnych następców
i kontynuatorów. Do nich bezsprzecznie
należy prof. Rudolf Michałek doktor honoris causa pięciu renomowanych uczelni.
Jako reprezentant Uniwersytetu Rolniczego,
a także przewodniczący Komitetu Techniki
Rolniczej Polskiej Akademii Nauk i zarazem
Jego przyjaciel wiem, że swoje dokonania
będzie w dalszym ciągu pomnażał. Jestem
przekonany, że efekty tej działalności przysporzą splendoru nie tylko Jemu, ale także
nam wszystkim.
prof. Józef Kowalski

Dyplom dla prof. K. Kosiniaka-Kamysza – doktora honoris causa Lwowskiego
Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Grzickowo

11

22 maja 2008 r. podczas międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Lwowski Uniwersytet Biznesu
i Prawa, zatytułowanej Ukraina i Polska
w kontekście niezależności 1918–2008,
prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz otrzymał specjalne wyróżnienie w postaci ORDERU ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU
OŚWIATY NA UKRAINIE (leg. Nr. 21)
nadany rozporządzeniem premier Ukrainy Julii Timoszenko.
To szczególne wyróżnienie wiąże się z zasługami w obszarze szeroko rozumianej oświaty i edukacji zarówno w zakresie organizacji
szkolnictwa wyższego niepublicznego jak
też integracji kościołów obrządku bizantyjskiego z kościołem rzymsko – katolickim
w Polsce i na Ukrainie.
W związku z wieloletnią współpracą naukową i dydaktyczną podjętą przez Profesora z różnymi uczelniami na Ukrainie
jeszcze w latach 80-tych, kiedy pełnił fun-

-kcje prorektora ds. nauki i współpracy
z zagranicą, a później rektora Akademii
Rolniczej w Krakowie i którą kontynuuje
nieprzerwanie przez okres około 25 lat,
został wyróżniony najwyższą godnością
akademicką doktora honoris causa.
Wyróżnienie to nadane przez Lwowski
Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Grzickowo prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz
otrzymał 6 czerwca 2008 r. podczas uroczystości związanych z jubileuszem 550-lecia
nauczania weterynarii na Ukrainie.
W uroczystościach jubileuszowych udział
wzięli w imieniu władz uczelni – prof.
Włodzimierz Sady – prorektor ds. dydaktycznych i studenckich oraz w imieniu
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt,
prof. Franciszek Borowiec – ówczesny
dziekan oraz prof. Jerzy Niedziółka – dziekan elekt.

Order za zasługi
dla rozwoju oświaty
na Ukrainie
dla prof. Kazimierza
Kosiniaka-Kamysza
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Po częściach oficjalnych, które odbyły się
w auli Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej, poprzedzonych uroczystym nabożeństwem w cerkwi greko-katolickiej pw.
Trójcy Świętej, odbyła się druga część oficjalna we Lwowskim Teatrze – Operze.
Podczas spotkań z Senatem Uniwersytetu
Medycyny Weterynaryjnej podkreślono
rolę współpracy naukowej z Uniwersytetem Rolniczym z Krakowa oraz Wydziałem
Hodowli i Biologii Zwierząt.
Nasz Doktor Honorowy otrzymał wiele życzeń w trakcie których wymieniono jego
wielorakie zasługi na polu nauki, nauczania
i życia kulturalnego we współpracy z różnymi instytucjami na Ukrainie.
prof. Franciszek Borowiec

z życia Uczelni

Nominacje profesorskie
Prof. dr hab. inż. Henryk Juszka
Katedra Energetyki Rolniczej Wydział Agroinżynierii

Profesor Henryk Juszka, urodził się 12 lipca 1955 r. w Lublinie. W 1976 r. ukończył Technikum Elektroniczne w Lublinie.
Studia odbył na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki w Akademii
Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (1976-1981), przedstawiając pracę
magisterską Transmisja danych w cyfrowych
kanałach telekomunikacyjnych. Także w tej
uczelni ukończył dwuletnie Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne (1982). Stopień
naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie techniki rolniczej nadała mu Rada
Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa
w Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja
w Krakowie (5 czerwca 1991 r.), po przedstawieniu rozprawy pt. Analiza zmienności
podciśnienia podczas ssania u cieląt (obrona
pracy z wyróżnieniem). Stopień naukowy
doktora habilitowanego nauk rolniczych
w zakresie inżynierii rolniczej nadała mu
Rada Naukowa Instytutu Budownictwa,
Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
w Warszawie (22 listopada 1999 r.), na
podstawie rozprawy pt. Studia nad parametrami procesu ssania u cieląt w aspekcie
nowych technik doju krów (wyróżnienie
rozprawy habilitacyjnej). W październiku
2007 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
nadał Henrykowi Juszce tytuł naukowy
profesora nauk rolniczych.
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę
na Politechnice Lubelskiej w Instytucie Technologii i Eksploatacji Maszyn
jako pracownik inżynieryjno-techniczny
(1981-1984), następnie starszy asystent
na Wydziale Mechanicznym i Organizacji
(1985-1987). Wówczas jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na tematyce

badań prowadzonych w Zakładzie Maszyn
Górniczych. Podstawowe zagadnienia, nad
którymi pracował dotyczyły metod mechanicznego urabiania skał i węgla (narzędziami skrawającymi, wieńcami uzębionymi,
krążkami obrotowymi), ściernych własności
węgla i skał, kinematyki ruchu obrotowego
samo ostrzących się noży kombajnowych,
procesów energetycznych towarzyszących
udarowym metodom urabiania skał, automatyzacji procesów technologicznych
w kopalniach węgla kamiennego. W tym
okresie brał udział w kilku cyklach badań
naukowych dla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach,
Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w Lubinie, Gwarectwa Automatyzacji
Górnictwa EMAG w Katowicach, Kopalń
Lubelskiego Zagłębia Węglowego (16 tematów prac). Uczestnictwo polegało na
czynnym udziale w badaniach laboratoryjnych i przemysłowych. Obejmowało
oprzyrządowanie stanowisk badawczych
w układy elektroniczne i aparaturę kontrolno-pomiarową. Natomiast w fazie opracowywania wyników badań mógł rozwijać
zdobytą w czasie studiów w AGH wiedzę
w zakresie modelowania matematycznego
pracy badanych narzędzi i maszyn oraz tworzenia algorytmów ich sterowania. Równolegle z w/w badaniami w ramach zespołu
naukowego prowadził także badania mające
na celu poprawę jakości transmisji sygnałów
pomiarowo-kontrolnych z podziemi kopalń
na ich powierzchnię, a konkretnie do dyspozytorni. Problem dotyczył nowoczesnych
metod kodowania sygnałów zawierających
informację o stanie pracy urządzeń, proce-

prof. Henryk Juszka
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sów technologicznych i sygnalizacji zagrożeń środowiskowych (sejsmiczne, gazowe,
wodne, pożarowe). Zainteresowanie tą
dziedziną było następstwem kontynuacji
zagadnień związanych z ukończonym kierunkiem studiów i wykonaną pracą magisterską w AGH.
W 1987 r. przeniósł się z rodziną do Krakowa i podjął pracę w Akademii Rolniczej im.
H. Kołłątaja na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa na stanowisku starszego
asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa
(1987-1991). Był adiunktem w Katedrze
Energetyki Rolniczej w latach 1991-2006.
W lutym 2006 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej.
W okresie pracy w AR w Krakowie swoje zainteresowania naukowe skierował na
automatyzację procesów technologicznych
w fermach bydła. Opracował mikrokomputerowy system dyspozytorski dla fermy
krów. Jednak podstawowym zagadnieniem, nad którym skupił swoją uwagę
badawczą, jest doskonalenie procesu doju
maszynowego krów w aspekcie automatyzacji i robotyzacji. Analiza parametrów
technicznych wykazała, że w tym procesie
nie są uwzględniane cechy osobnicze krów
w zakresie oddawania mleka. Przypuszcza
się, że jest to jedna z przyczyn występowania schorzeń gruczołów mlekowych
u krów. Na podstawie wyników badań
empirycznych skonstruował stochastyczny
model naturalnego procesu ssania krowy,
stanowiący podstawę do opracowania programu komputerowego symulującego ten
proces. Model ten uwzględnia fazy procesów pozyskiwania mleka od krów. Zatem
przy projektowaniu charakterystyk pracy
poszczególnych układów technicznych systemu automatycznego sterowania procesem
doju krów, będzie możliwe wykorzystanie
parametrów tego procesu. Badania poprzedzające wprowadzanie układów automatycznego sterowania parametrami aparatu

udojowego w robotach, w których ten
problem nadal istnieje.
Główne zainteresowania naukowe prof.
Henryka Juszki obejmują następujące
zagadnienia:
 modelowanie matematyczne pracy
narzędzi, maszyn i poszczególnych
odcinków procesów technologicznych
w przemyśle wydobywczym,
 systemy transmisji, telemetrii i kodowania informacji w automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych,
 doskonalenie parametrów technicznych
aparatów udojowych w aspekcie automatyzacji i robotyzacji doju krów,
 modelowanie i symulacja komputerowa
rolno-spożywczych procesów technologicznych, także metodami sztucznej
inteligencji.
Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 100 publikacji, w tym 57 oryginalnych
prac twórczych, 1 komunikat naukowy,
11 wygłoszonych referatów, udział w realizacji 22 prac naukowo-badawczych, w tym
16 zastosowanych w przemyśle, 2 zgłoszone
projekty wynalazcze, udział w 10 sesjach
posterowych, 4 prace niepublikowane,
1 monografię: Studia nad parametrami procesu ssania u cieląt w aspekcie automatyzacji
doju krów, Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr
218, 1996, s. 75, podręcznik akademicki
Automatyzacja i robotyzacja w inżynierii
rolniczej s. 213, skrypt: Laboratorium
z automatyki s. 152.
Kierował trzema grantami KBN: – Doskonalenie dojarki mechanicznej na podstawie bezpośrednich pomiarów procesu ssania u cieląt
– Nr 5 S306 021 06, Doskonalenie parametrów technicznych procesu doju krów w aspekcie jego automatyzacji i robotyzacji – Nr O6Z
006 23, Model automatycznego sterowania
procesem ﬁltracji w produkcji opakowań dla
produktów rolno-spożywczych (promotorski)
– Nr2 P06T 024 28. Przygotował grant
własny i wspólnie z doktorantem grant promotorski na kolejny konkurs Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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W ramach kształcenia kadry naukowej
prof. H. Juszka był promotorem jednego
ukończonego z wyróżnieniem przewodu
doktorskiego, jednego przewodu otwartego,
opiekunem naukowym dwóch doktorantów,
oraz 23 prac magisterskich, 12 inżynierskich i recenzentem 24 prac. Recenzował
rozprawę habilitacyjną i dorobek naukowy
dla Rady Naukowej IBMER w Warszawie
oraz trzy projekty badawcze dla Departamentu Badań Naukowych Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie
kieruje zespołem młodych pracowników nauki, którzy realizują swoje prace naukowe
wykorzystując teorię zbiorów rozmytych,
sieci neuronowe i wizualizację komputerową w obszarze inżynierii rolno-spożywczej.
Odbył kilka staży naukowych i zawodowych. Krótkoterminowe staże naukowe zagraniczne miały miejsce w zakładach: AEG
i Hamacher – firmy w Essen (NRF, 1986)
oraz w Wyższej Szkole Górniczej w Ostrawie (1987), w Głównym Instytucie Górnictwa i Geologii w Sofii (1987), w Węgierskim Centralnym Instytucie Badawczym
Górnictwa w Budapeszcie /KBFI/ (1987).
Krajowy 6-miesięczny staż naukowy odbył
w Zakładach Doświadczalnych Instytutu
Zootechnicznego w Lipowej, Grodźcu Śląskim, Kołbaczu; w Państwowych Ośrodkach
Hodowli Zarodowej w Osieku, Jodłowniku,
Osowej Sieni; w Wojewódzkich Ośrodkach
Postępu Rolniczego w Łodygowicach, Iwoniczu Zdroju, Karniowicach oraz w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– Zakład Doświadczalny w Grodkowicach
(1989). W ramach tego stażu zapoznał się
z procesem produkcyjnym dużych gospodarstw rolnych oraz przeprowadził badania
doświadczalne związane z przygotowywaną
rozprawą doktorską.
W latach 1995-1996 odbył staż naukowy
(6,5 m-ca), w ramach którego prowadził
badania doświadczalne także w w/w jednostkach naukowo-badawczych rolnictwa
oraz w oborze Zakładu Hodowli i Nasien-
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nictwa Ogrodniczego w Dziekanowicach
i wielu gospodarstwach rodzinnych przygotowując rozprawę habilitacyjną.
W latach 1986-1987 odbył 10-miesięczny
staż zawodowy w specjalistycznej jednostce zaplecza resortu górnictwa i energetyki
w Gwarectwie Automatyzacji Górnictwa
– Ośrodku Badawczym Elektrotechniki
i Automatyki Górniczej (Zakład Maszyn
i Urządzeń Elektrycznych, Zakład Energoelektroniki i Transportu Kopalnianego,
Zakład Sieci Elektrycznych i Oświetlenia
Kopalń, Zakład Automatyzacji Urządzeń
Dołowych, Zakład Automatyzacji Urządzeń
Powierzchniowych i Przeróbczych, Zakład
Systemów Bezpieczeństwa i Sterowania
Wentylacją, Zakład Systemów Dyspozytorskich, Zakład Atestacji, Zakład Łączności
i Telemetrii). Uczestniczył w posiedzeniach
Rad Technicznych, seminariach, konferencjach oraz sympozjach z udziałem specjalistów krajowych i zagranicznych. Brał czynny udział w pracach naukowo-badawczych
i rozwojowych z zakresu elektrotechniki,
elektroniki, automatyki, telekomunikacji
i gazometrii górniczej.
Oto niektóre tematy prac:
 badania laboratoryjne silników elektrycznych typu SGP - 280 - 4 o mocy 100 kW,
BMSKB- 236-4 o mocy 160 kW, ZSKB-116 o mocy 250 kW,
 doskonalenie i rozszerzenie własności
funkcjonalnych oraz poprawa parametrów technicznych układu automatyzacji
przenośników kopalnianych PUMA - 2,
 uruchomienie Systemu Lokalnej Sieci Kopalni (SLSK) dla KWK Lenin,
 konserwacja i testowanie Systemu Kontroli
Jakości Węgla w Kopalni Wujek,
 badania atestacyjne aparatury sterującej
maszynami samojezdnymi SAMS - 1,
 badania laboratoryjne elektronicznego systemu iskrobezpiecznej ogólnokopalnianej
łączności telefonicznej SET.
Prof. H. Juszka ma duże osiągnięcia
w działalności dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej. W okresie studiów

był delegatem na posiedzenia Kolegium
Instytutu Informatyki i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1978-1981). Był opiekunem
Studenckiego Koła Naukowego Mechanizacji Górnictwa Politechniki Lubelskiej
(1984-1987) i domów studenckich AR
w Krakowie. W Radzie Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa AR w Krakowie
reprezentował pomocniczych pracowników
nauki oraz brał udział w pracach Wydziałowej Komisji Dydaktycznej (1990-1993).
Był członkiem komisji obron prac magisterskich – egzaminator z przedmiotów:
Systemy automatyki i robotyki (1996-1999)
oraz Robotyzacja rolno-spożywczych procesów
technologicznych (od roku akademickiego
2004/2005), członkiem komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne
na I rok studiów doktoranckich AR na
Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa
w latach 2001 i 2006, członkiem komitetu organizacyjnego obchodów 25-lecia
powołania Wydziału Techniki Energetyki
Rolnictwa i 30-lecia kierunku studiów
oraz uroczystości nadania prof. Saturninowi Zawadzkiemu tytułu doktora honoris
causa Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja
w Krakowie (2002), członkiem Rektorskiej
Komisji ds. Funduszu Stypendialnego na
kadencję (2002-2005), przewodniczącym
Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2003-2008), członkiem Komisji ds.
Akredytacji Wydziału Techniki i Energetyki
Rolnictwa, rzecznikiem dyscyplinarnym dla
studentów Akademii Rolniczej na kadencję (2002-2005), sekretarzem Wydziałowej
Komisji Organizacji i Rozwoju na kadencję
(2005-2008).
Zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej prowadził z przedmiotów: Cybernetyka
techniczna, Elektryfikacja kopalń, Automatyzacja urządzeń podziemnych. Był autorem lub współautorem szeregu instrukcji
do ćwiczeń laboratoryjnych z tych przedmiotów oraz współtwórcą oryginalnych
stanowisk do badań naukowych, poprzez

wyposażenie ich w elektroniczne układy
i aparaturę kontrolno-pomiarową.
W pierwszych latach pracy w Akademii
Rolniczej prowadził ćwiczenia laboratoryjne z Elektryfikacji rolnictwa i Podstaw
elektrotechniki. Następnie przygotował
i modyfikował programy kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla
Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa
(obecnie Agroinżynierii) i Wydziału Technologii Żywności z przedmiotów: Podstawy
automatyzacji, Podstawy automatyki, Systemy
automatyki i robotyki, Elektronika i Automatyka, Automatyka, Podstawy automatyki i elektroniki. Zainicjował i opracował
autorski program dydaktyczny z przedmiotu: Robotyzacja rolniczych procesów
technologicznych a następnie rozszerzył
tematykę tego przedmiotu i nadał mu nazwę: Robotyzacja rolno-spożywczych procesów
technologicznych. W ostatnim okresie prof.
H. Juszka współuczestniczył w przygotowaniu programów studiów z nowych przedmiotów dla kierunków Technika Rolnicza
i Leśna oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Agroinżynierii. Zakres
wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych jest
szeroki i obejmuje elektronikę, automatykę,
robotykę i ich zastosowanie w rolno-spożywczych procesach technologicznych.
W Politechnice Lubelskiej był członkiem
i wiceprzewodniczącym Zrzeszenia Młodych Pracowników Nauki (1981-1987).
Obecnie należy do: Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, Klubu Seniora
Mechanizacji Rolnictwa i Stowarzyszenia
Wychowanków AGH.
Otrzymał Dyplom Stopnia Górniczego (Inżynier Górniczy III Stopnia) nadany przez
Ministra Górnictwa i Energetyki (1985 r.)
oraz indywidualne (czterokrotnie) i zespołowe (czterokrotnie) nagrody JM Rektora
Politechniki Lubelskiej. W 2005 r. Prezydent RP odznaczył Go Złotym Krzyżem
Zasługi.
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Ostatnie posiedzenie Senatu
kadencji 2005-2008
W piątek 27 czerwca 2008 roku

Żmiji była dokonana na posiedze-

Rektor przedstawił najważniejsze dokonania władz rektorskich w czterech obszarach
działalności zgodnych ze Strategią Uczelni: dydaktyka i wychowanie, nauka, współpraca
z gospodarką narodową oraz zarządzanie uczelnią za okres sprawozdawczy.
Dziekani oraz członkowie Senatu, którzy zabrali głos w dyskusji w swoich wypowiedziach ocenili pozytywnie działalność rektora oraz prorektorów czego doskonałym
potwierdzeniem jest fakt wyboru tego samego składu na następną kadencję. Wybór
ten jest najlepszym dowodem, iż polityka Rektora jest akceptowana przez społeczność
Uniwersytetu Rolniczego.
Zwrócono uwagę na fakt, iż Rektor ma bardzo perspektywiczne spojrzenie na sprawy
Uczelni i plany przyszłościowe, co jest bardzo istotne. Rektor jest konsekwentny w swoich
działaniach, a konsekwencja tworzy wielkie dzieła. Ponadto padło też stwierdzenie, iż
Rektor jest bardzo aktywny w środowisku krakowskim i ogólnopolskim, co powoduje, że
uczelnia jest lepiej widoczna i lepiej odbierana na forum Krakowa i Polski. Świadczy o tym
wybór prof. J. Żmiji na wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich oraz wiceprzewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

niu Senatu 30 marca 2007 r.) oraz

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu UR w dniu 27 czerwca 2008 r.

odbyło się ostatnie posiedzenie Senatu kadencji 2005-2008 podczas
którego dokonano oceny Rektora
za okres od 1 kwietnia 2007 r. do
27 czerwca 2008 r. (wcześniejsza
ocena JM Rektora prof. Janusza

przewodniczący senackich komisji
zdali sprawozdanie z działalności
komisji w latach 2005-2008. Senat
przyjął do akceptującej wiadomości
powyższe sprawozdania.

Senat uczcił chwilą ciszy zmarłych: mgr Jana Palucha – emerytowanego pracownika
LZD oraz mgr inż. Dominika Brożbara – pracownika Katedry Rolnictwa Światowego
i Doradztwa WR-E.
Rektor wręczył list gratulacyjny prof. Wacławowi Biedzie mianowanemu na stanowisko profesora zwyczajnego oraz Barbarze Wiśniowskiej-Kielian, która otrzymała tytuł
naukowy profesora nauk rolniczych.
Rektor w imieniu członków Senatu i społeczności uczelni złożył prof. Kazimierzowi
Kosiniakowi-Kamyszowi gratulacje z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa
Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii.
Senat pozytywnie zaopiniował zatrudnienie:
 prof. dr hab. Elżbiety Pisulewskiej na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze
Szczegółowej Uprawy Roślin,
 prof. dr hab. Wojciecha Krzaklewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Ekologii Lasu,
 prof. dr hab. Ewy Cieślik na stanowisko profesora zwyczajnego w Małopolskim
Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności,
 dr hab. Józefa Mazurkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego UR w Zakładzie Fizyki,
 dr hab. Andrzeja Misztala na stanowisko profesora nadzwyczajnego UR w Zakładzie
Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska,
 dr hab. Grażyny Jaworskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze
Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego,
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z życia Uczelni

 dr hab. Jerzego Langmana na stanowisko profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze
Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki,
 dr hab. Jerzego Lesińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UR na umowę
o pracę (1/2 etatu) w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody.
Senat pozytywnie zaopiniował przedłużenie zatrudnienia dr hab. Stanisława Harasimowicza, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Geodezyjnego
Urządzania Terenów Wiejskich.
Senat zatwierdził nowelizację Statutu Uniwersytetu Rolniczego.
Senat podjął uchwałę w sprawie:
 wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin
obliczeniowych w roku akademickim 2008/2009,
 wysokości czesnego i zasad pobierania odpłatności za świadczone usługi edukacyjne
w roku akademickim 2008/09.
Senat przyjął do akceptacji:
 informację nt oceny okresowej nauczycieli akademickich,
 sprawozdanie z działalności senackich komisji w kadencji 2005-2008.
Senat pozytywnie ocenił działalność rektora za okres od 1 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca
2008 r.
Opracowanie mgr Monika Zębala

Obrady Senatu UR w dniu 27.06.2008 r.
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Konferencje, seminaria, warsztaty
XIII Szkoła Technologii Fermentacji
pt. Materiały pomocnicze w technologii browarniczej
Kraków-Kocierz 8-11 kwietnia 2008 r.
W dniach 8-11 kwietnia 2008 r. w ośrodku wczasowo-wypoczynkowym w Kocierzy
koło Andrychowa odbywały się obrady XIII Szkoły Technologii Fermentacji. Spotkanie miało charakter międzynarodowy. Tematem wiodącym tegorocznej Szkoły
były Materiały pomocnicze w technologii browarniczej.
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał prorektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
(ówczesnej Akademii Rolniczej w Krakowie) prof. Zenon Pijanowski, podkreślając rolę
i znaczenie współpracy na linii nauka – praktyka przemysłowa w okresie po transformacji systemowej. Warto przypomnieć jakie działania poprzedzające obrady XIII Szkoły
Technologii Fermentacji dały początek tej edycji spotkań. W latach 1994-1998 wśród
programów TEMPUS realizowanych w krajach Europy Wschodniej w ramach pomocy
przedakcesyjnej Unii Europejskiej finansowanych przez PHARE znalazł się temat University – Industy Cooperation in Fermentation Technologies in Poland – JEP-09770/95.
Zapoczątkował on nie tylko dobrze rozwijającą się współpracę na linii nauka-przemysł,
ale uczynił z niej wartościową i oczekiwaną formę kształcenia dla kadry inżynieryjno-technicznej polskiego browarnictwa. Organizatorami, a zarazem uczestnikami w/w
spotkań ze strony polskiej od 10-ciu lat są obecnie 3 ośrodki akademickie (Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Łódzka, a do roku 2000 również Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Ośrodki te aktywnie
współpracują z 6 placówkami o podobnym profilu badań i kształcenia (biotechnologia
stosowana) w Niemczech, Włoszech, Francji, Portugalii, Szkocji i Belgii.
XIII Szkoła Technologii Fermentacji (jako spotkanie naukowo-edukacyjne) w całości
poświęcona była roli materiałów pomocniczych w nowoczesnym browarnictwie, bez
których produkcja piwa w tzw. skróconym cyklu produkcyjnym nie byłaby możliwa.
W obradach szkoły uczestniczyło 210 osób w tym po raz drugi z inicjatywy organizatora
grupa doktorantów i studentów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu, specjalizująca się w problematyce przemysłów fermentacyjnych.

Był również czas na odpoczynek
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż poza bardzo napiętym czasowo programem merytorycznym udało się urozmaicić pobyt uczestnikom atrakcyjnymi programami artystycznymi z udziałem znanych artystów estradowych, cyrkowych i kabaretowych przyjętych
z ogromnym aplauzem przez uczestników konferencji. Dobrze odebranym elementem
organizacyjnym było rozlosowanie po każdym module wykładowym nagród ufundowanych przez sponsorów, generalnego (Grupę Żywiec) i głównego EKOLAB oraz
na zakończenie uhonorowanie każdego z uczestników certyfikatem ukończenia Szkoły
Technologii Fermentacji.
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Wyjazd studyjny do browaru Żywiec
Czterodniowy program zaplanowano
organizacyjnie tak, aby poza, mocnym
trzydniowym akcentem, naukowo-edukacyjnym zaspokoić oczekiwania uczestników
w zakresie czysto poznawczym bezpośrednio w warunkach produkcyjnych. W tym
celu w czwartym dniu zorganizowano wyjazd studyjny do browaru w Żywcu, jako
najnowocześniejszego zakładu produkcji
piwa w Polsce. Pobyt na terenie browaru
bardzo wysoko ocenili zarówno polscy
jak i zagraniczni uczestnicy konferencji.
Krótkie podsumowanie obrad przy tradycyjnym kuflu piwa i zapiekance chleba
ze smalcem lub czosnkiem w żywieckim
PUB-ie zakończyło program XIII Szkoły
Technologii Fermentacji zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem.
Szczególne słowa podziękowania organizatorzy kierują pod adresem sponsora
generalnego konferencji mgr inż. Jerzego
Dwornickiego, dyrektora browaru w Żywcu oraz sponsora głównego mgr inż. Marka
Owczarzego z firmy EKOLAB, bez pomocy
których organizacja XIII SzTF nie tylko
byłaby trudna do zrealizowania ale nawet
i nie możliwa.
Na podkreślenie w tym krótkim sprawozdaniu zasługuje ogromny wkład pracy głównych organizatorów XIII SzTF przewodniczącego komitetu organizacyjnego dr inż.
Piotra Antkiewicza i jego zastępcy mgr inż.
Aleksandra Poredy z Katedry Technologii
Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Wydziału Technologii Żywności.
XIII Szkołę Technologii Fermentacji, podobnie jak każdą poprzednią, podsumowują

konferencje...

starannie wydane materiały w formie książkowej zawierające pełne teksty wykładów
opracowane według standardów międzynarodowych (słowa kluczowe, bibliografia,
abstrakt w języku angielskim). Organizacja
konferencji o charakterze naukowo-edukacyjnym jest bardzo dobrze postrzeganą
formą współpracy na styku nauka – praktyka przemysłowa, pozytywnie promującą
w odbiorze społecznym katedrę, wydział
i uczelnię. Jako organizatorzy konferencji dziękujemy wszystkim, którzy w okresie
poprzedzającym jej obrady i po ich zakończeniu odnosili się do nas z życzliwością
i zrozumieniem.
Dr inż. Piotr Antkiewicz

1. Organizatorzy XIII SzTF:
dr inż. P. Antkiewicz
i dr inż. A. Poreda oraz studentki
V roku WTŻ zaangażowane w realizację
konferencji (od lewej E. Serwin,
B. Stefaniak, A. Borla, E. Pytel)
2. Przebieg konferencji
3. Budynki, w których odbywała się konferencja
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Międzynarodowa konferencja naukowa
Krajobrazy Kulturowe a wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
Kraków, 5–7 maja 2008 r.

1.Dr Maguelonne Déjeant-Pons, Rada Europy, Head of the Cultural Heritage, Landscape
and Spatial Planning Division, Strasbourg

W dniach 5-7 maja 2008 r. w Centrum
Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Krajobrazy kulturowe a wdrażanie Europejskiej
Konwencji Krajobrazowej zorganizowana przez Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji UR. Dyskutowano o licznych
zagrożeniach, których źródłem jest nieprzemyślana i chaotyczna działalność
człowieka. Celem konferencji było zapoznanie się z efektami prac programu
badawczego Protecting Historical Cultural Landscapes to Strengthen Regional
Identities and Local Economies (CULTURAL LANDSCAPE) z programu UE
INTERREG IIIB CADSES.
Konferencja została otwarta przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
prof. Janusza Żmiję. W czasie inauguracji
głos zabrali również: Przedstawiciel Rady
Europy Maguelonne Déjeant-Pons,dziekan
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
prof. Jan Pawełek, oraz wiceminister Rozwoju Regionalnego Janusz Mikuła. Oprócz
licznych uczestników z Polski w Konferencji wzięło udział liczne grono naukowców
i przedstawicieli praktyki z Niemiec, Austrii, Ukrainy, Rumunii, Wielkiej Brytanii
i Francji.

2. Prof. Janusz Żmija – Rektor UR w Karkowie
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konferencje...

Pilna potrzeba ochrony krajobrazu
Niestety rzadko mówi się i pisze o tym, że
krajobrazy kulturowe Europy Centralnej są
zagrożone. Głównie przez złą gospodarkę
przestrzenną oraz procesy społeczno-ekonomiczne. W Polsce do głównych zagrożeń
zaliczyć należy chaotyczny rozwój zabudowy oraz praktyczne zaniechanie działań
na rzecz porządkowania struktury rolniczej
przestrzeni produkcyjnej. Potrzeba zmiany
podejścia do rozwoju i ochrony krajobrazu
jest bezsporna. Praktyka niektórych państw
europejskich wskazuje, iż ochrona krajobrazów kulturowych możliwa jest poprzez ich
aktywne kształtowanie, odbywające się przy
zaangażowaniu środowisk lokalnych oraz
władz lokalnych i regionalnych. Zadaniem
projektu CULTURAL LANDSCAPE, którego koordynatorem byli pracownicy WIŚIG, było stworzenie założeń dla realizacji
takiego podejścia do rozwoju i ochrony krajobrazów kulturowych w całym obszarze
CADSES, aby zrealizować zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.
Na konferencji zaprezentowane zostały
rezultaty prac badawczo-wdrożeniowych
prowadzonych w różnych krajach w ramach
międzynarodowego projektu badawczego
pod nazwą: Protecting Historical Cultural Landscapes to Strengthen Regional
Identities and Local Economies (CULTURAL LANDSCAPE) z programu UE
INTERREG IIIB CADSES.
W ramach konferencji odbyły się dwie sesje
wyjazdowe do gmin Miechów i Wiśniowa,
bedących partnerami projektu, gdzie realizowane były projekty pilotażowe.

Konferencję „Krajobrazy kulturowe a wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej”, Honorowym Patronatem objęli:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP,
Ministerstwo Środowiska RP,
Rada Europy,
JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
JM Rektor Uniwersytetu w Erfurcie (Niemcy),
JM Rektora Politechniki Lwowskiej (Ukraina),
JM Rektora Uniwersytetu w Cluj-Napoca (Rumunia).
dr inż. Józef Hernik
dr inż. Jacek M. Pijanowski
prof. Marek Madeyski

Zbiorowe zdjęcie uczestników konferencji przed Centrum Energii Odnawialnej w Miechowie
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II Warsztaty Biotechnologiczne
Lanckorona 5-6 czerwca 2008 r.
Reprezentujemy wysoki poziom wiedzy i kształcenia

W dniach 5-6 czerwca 2008 odbyły się
II Warsztaty Biotechnologiczne w Lanckoronie organizowane przez Radę Kierunku
Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Głównym celem Warsztatów była prezentacja osiągnięć naukowych studentów biotechnologii i doktorantów, absolwentów,
realizujących tematykę biotechnologiczną
w Katedrach i Zakładach naszej Uczelni,
jak również w innych jednostkach naukowych Krakowa. Warsztaty były również
doskonałą okazją do podsumowania 10-cio
letniej działalności kierunku biotechnologii
w naszej Uczelni. Podstawą merytoryczną
do historycznej retrospekcji był obszerny
referat pani prof. Marii Klein. Warsztaty te
dały również możliwość zaprezentowania
referatów przez studentów i doktorantów
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prace te stały na bardzo wysokim poziomie
i zostały docenione przez Komisję w skład
której weszli biorący udział w warsztatach
pracownicy naukowi Uniwersytetu.

Organizatorzy Warsztatów zaprosili wybitnych naukowców z kraju (prof. W. Kaniowski ) i zagranicy (profesorowie T. Hvoslef-Eide i O.A. Rognli), których wystąpienia
przybliżyły studentom i doktorantom aktualne problemy badawcze z zakresu biotechnologii i zagadnienia organizacji nauczania,
wymiany i współpracy międzynarodowej.
Szczególnie cenny, w tym ostatnim obszarze zagadnień, był wykład pani prof.
T. Hvoslef-Eide, Prorektora ds. Nauki
i Wymiany Studentów z Norweskiego
Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych w Aas.
Uniwersytet ten od kilku lat gości naszych
studentów w ramach programu Erazmus.
Pozytywna, a w niektórych przypadkach
nawet entuzjastyczna, opinia Pani Rektor
o naszych studentach potwierdziła wysoki poziom nauczania na naszym kierunku.
W dyskusjach kuluarowych poruszyliśmy
problem przypływu studentów w kierunku
odwrotnym i prof . T. Hvoslef-Eide obiecała promować nasz kierunek w Norwegii.
Interesującym dla naszych studentów był
także referat przedstawiciela firmy MCI dotyczący możliwości pozyskiwania funduszy
na organizację firm biotechnologicznych.

Referaty studentów i doktorantów

Zbiorowe zdjęcie uczestników konferencji

Po wystąpieniach zaproszonych gości i profesorów naszej Uczelni studenci i doktoranci przejęli inicjatywę i zaprezentowali swoje
referaty w sesji popołudniowej i rannej następnego dnia zgodnie z programem.
Wystąpienia studentów i doktorantów pod
względem zawartości merytorycznej oraz
formy prezentacji oceniała Komisja składającą się z pracowników naukowych UR.
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Nie tylko nauka, lecz i integracja środowiska akademickiego
Członkowie Rady Kierunku Biotechnologii
zgodnie stwierdzili, że organizacja Warsztatów Biotechnologicznych jest doskonałą
okazją nie tylko do prezentacji wyników
naukowych, ale co równie ważne, integruje
środowisko naukowe Uniwersytetu ze studentami, jest forum dyskusyjnym, gdzie
powstają nowe formy współpracy, umożliwia studentom nabycie zdolności obrony
swoich tez w dyskusji naukowej. Również
studenci udowodnili, że potraﬁą łączyć aktywność naukową z młodzieńczą zabawą, co
ilustrowały występy kabaretu oraz wspólne
biesiadne śpiewanie wokół ogniska.
Uważamy, że Warsztaty Biotechnologiczne
w pełni zasługują na kontynuacje i poparcie
władz naszego Uniwersytetu w ich dalszej
organizacji.
Na zakończenie pragniemy podziękować
osobom, które aktywnie przyczyniły się
do sprawnej organizacji II Warsztatów,
a w szczególności Pani prof. Marii Klein, dr hab. Marcinowi Rapaczowi, dr hab.
Jackowi Domagale, Pani mgr Ewie
Podstawskiej, studentom Michałowi
Szalonkowi i Judycie Słowińskiej za pełne
zaangażowanie w pozyskaniu sponsorów
i prace techniczne oraz firmom sponsorującym nasze Warsztaty.
Prof. Henryk Kołoczek

konferencje...

Nagrody książkowe otrzymali w sesji
studenckiej:

II Warsztaty Biotechnologii w opinii
studentów

 I miejsce – M. Brożyńska, Ł. Skop,
B. Żukowska (III rok). Zastosowanie metody histochemicznej do badań aktywności
antyoksydacyjnej produktów żywnościowych,
kosmetycznych oraz suplementów diety. Sekcja Biologii Molekularnej Roślin. Opiekun naukowy: dr hab. M. Rapacz.;
 II miejsce – D. Dyrek, B. Kozak (III rok).
Wpływ UV–A na syntezę związków fenolowych u Cattleya Lindl w kulturach in vitro.
Sekcja biochemiczna. Opiekun naukowy:
dr A. Świderski; i M. Szalonek, W. Wesołowski (V rok). Elektroforeza Blue Native
nowatorskie narzędzie analizy proteomu
mitochondrialnego. Teoria, możliwości,
perspektywy. Sekcja Genomiki Roślin.
Opiekun naukowy: dr M. Szklarczyk;
 III miejsce – H. Borek, A. Biskupska
(II rok). Czystość Mikrobiologiczna Pomieszczeń Dydaktycznych UR w Krakowie.
Sekcja Mikrobiologii. Opiekun naukowy:
prof. dr hab. W. Barabasz

„Na świecie wspaniałe jest nie to, w którym
miejscu stoimy, lecz to, w jakim kierunku
podążamy.”
Oliver Wendell Holmes

W sesji doktorantów:
 I miejsce – B. Wolanin Wpływ zróżnicowanych warunków świetlnych na ekspresję
wybranych genów regulonu CBF u Festuca pratensis i M. Szczęsna Czy zmiany
w ekspresji genów SOCS-3 w mózgu biorą
udział w kształtowaniu interakcji między
prolaktyną i leptyną?;
 II miejsce – Ł. Byczyński Ocena biodostępności mio-inozytolu uwalnianego
z paszy dla drobiu przez rekombinantowe
fitazy;
 III miejsce – M. Chrupek Markery molekularne SSR-EST i RGA odporności pszenżyta (xTriticosecale Wittm.) na porażenie
mączniakiem (Blumeria graminis sp.).
Sesję doktorantów znakomicie prowadził
prof. W. Kaniewski z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, który w sposób
życzliwy, ale bardzo obiektywny korygował
błędy i podkreślał dodatnie strony każdego
referatu.

Różnie można przeżyć studia... Można je
przeimprezować, wykładowcę znać tylko ze
słyszenia i tylko cudem przepychać się na
kolejny rok, można walczyć jedynie o papier, bo przecież to w dzisiejszych czasach
jest istotne, można również przejść studia
zdobywać świetne wpisy z zaliczeń i egzaminów a głowę wychylać z nad książek
jedynie po to, aby zaspokoić całkowicie
podstawowe potrzeby.
Można jednak coś ze studiów wynieść,
rozwinąć siebie, swoje pasje, spróbować
świadomie zaistnieć pośród akademickiej
społeczności, nauczyć się wyrażać siebie,
swoje poglądy i dyskutować o nich z innymi. Cennymi są nie tylko doświadczenia i sukcesy zdobyte na naukowym polu
studiów, ale także wynikające z radzenia
sobie ze stresem, samodzielną i zespołową
pracą oraz umiejętności kreatywnego działania i stawiania czoła różnym życiowym
sytuacjom.

Od sumiennych świat zależy
W trakcie pobytu w Lanckoronie miałam
przyjemność poznania takich właśnie ludzi, pełnych zaangażowania, pasji, ambicji a jednocześnie otwartych i życzliwych
– kadrę naukową, zaproszonych gości,
doktorantów oraz studentów. Ich priorytetem w dniu 10-tej rocznicy utworzenia
kierunku biotechnologia stały się – podsumowanie dotychczasowej pracy naukowo-dydaktycznej, integracja oraz wspólna
próba odniesienia do przyszłości, która niesie ze sobą ogromne możliwości w związku
z intensywnym rozwojem nauk związanych
z biotechnologią.
Wystąpienie Prorektora ds. Dydaktycznych
i Studenckich, prof. Włodzimierza Sady

oraz Kierownika kierunku prof. Henryka
Kołoczka zainicjowały II Warsztaty Biotechnologiczne. Z entuzjazmem zostały
powitane wizje utworzenia w przyszłości
całkowicie samodzielnego Wydziału dla
biotechnologii. Potwierdziła ów entuzjazm
w swojej prezentacji pani prof. Maria Klein
– osoba, która nie tylko przyczyniła się do
powstania kierunku, ale która z całym sercem i zaangażowaniem wspiera i dopinguje
biotechnologiczną młodzież do pracy i ambitnego zdobywania wiedzy. Zestawienie
10-cio letniej historii, włożonych trudów
i pracy, zdobytych doświadczeń pokazały
mi, studentce I roku, dynamizm wybranego
kierunku, a statystyki dotyczące wysokich
średnich pierwszych roczników – wiele do
myślenia...
Profesorskim marzeniem jest noblista wśród
studentów biotechnologii – serdecznie życzę jego spełnienia.
Jeden z pierwszych wykładów przedstawił
prof. Wojciech Kaniewski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– znany w biotechnologicznym świecie,
jako pionier we wprowadzaniu na rynek
transgenicznych roślin, obecnie pracujący
w Monsanto. Jego wykład Transgeniczne
metody zwalczania stresów biotycznych zwracał istotną uwagę na skuteczność i korzyści
płynące z wprowadzania modyfikowanych
roślin do upraw rolniczych. Przekonanie
społeczeństwa do bezpieczeństwa tego typu
roślin jest obecnie ważnym zagadnieniem
w biotechnologii.

Biopaliwa polem do popisu dzisiejszej
biotechnologii
Obecnie ceny paliw drastycznie idą w górę,
co prędzej czy później spowoduje wzrost
nakładów środków na alternatywne źródła
energii. Czy to jednak jest temat nowy?
Innowacyjny? Pan prof. Piotr Tomasik
w swoim wykładzie odmawia takiego postawienia sprawy. Historia biopaliw sięga,
bowiem już ubiegłego stulecia. Faktem
jest mniejsze zanieczyszczenie środowiska
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i toksyczność oraz mimo, że bioetanol
jest o 30% mniej wydajny od benzyny, to
jego obróbka wymaga mniej zaangażowania. Zbadania wymagają jednak opinie, że
biopaliwa mogą szkodliwie wpływać na
silniki a wprowadzenie modyfikacji w silniku w celu przystosowania go do spalania
biopaliwa znacznie podwyższa cenę auta.
Biopaliwa na pewno są polem do popisu
dla dzisiejszej biotechnologii. Szczególnie
tzw. Paliwa III generacji.

akademickich i ocenione. Pomimo stresu,
dużej publiczności i konieczności obrony
wyników w odpowiedziach na zadane pytania wszyscy świetnie sobie poradzili, prezentując pełne zaangażowanie, koncentrację
i znajomość tematyki pracy. Szerokie spektrum zagadnień (mikrobiologia, cytogenetyka roślin, badanie stresów roślin, ekspresja genów, metodyka prowadzenia badań)
pozwala zauważyć jak ogromny jest obszar
dla działań biotechnologicznych.

Z zagranicznej i biznesowej perspektywy

Otium post negotium

Kolejne prezentacje przygotowane zostały
przez gości naszych warsztatów – Prorektor
ds. Studenckich Norweskiego Uniwersytetu
Nauk Przyrodniczych prof. Trine Hvoslef-Eide oraz prof. Odd Arne Rognli. Oboje
przyjechali podzielić się swoimi doświadczeniami, szczególnie, jeżeli chodzi o sposób
prowadzenia biotechnologii na Uniwersytecie, wymiany studentów, możliwości, jakie
daje Norweski Uniwersytet także młodzieży
zagranicznej. Prof. Odd Arne Rognli wygłosił także wykład o wykorzystaniu metod
transgenicznych w doskonaleniu odporności na mróz i jakości traw.
Bardzo interesującym okazało się wystąpienie dr Macieja Drożdża z MCI BioVentures
Sp. z o.o., który uświadomił nam, że będąc
biotechnologami z kreatywnymi pomysłami, przedsiębiorczością, chcących na własną
rękę zaistnieć na rynku, mamy możliwość
otrzymania wsparcia finansowego i pomocy
w stawianiu pierwszych kroków, co w obecnych czasach jest niezwykle cenne i istotne
dla młodych ludzi.

Po zakończeniu zmagań intelektualnych
przyszedł czas na integrację i relaks. Punkt
pierwszy programu – Kabaret Bo mnie boli
– doskonale wprowadził nas w atmosferę
uśmiechu i zabawy. Roześmiana publiczność, świetne skecze, rozluźnienie były tylko zapowiedzią udanego wieczoru. Wszyscy
obecni po występie zebrali się przy grillu.
Tutaj mogli swobodnie i serdecznie porozmawiać na tematy niekoniecznie naukowe,
bliżej się poznać, dać możliwość skonfrontowania stereotypu „niedostępnego” profesora, który przeze mnie został całkowicie
obalony, otrzymać sporo cennych rad od
starszych roczników oraz wspólnym głosem śpiewać przy ognisku do białego rana.
Na jakiś czas zniknęły podziały, tytuły, wiek,
pozostawiając ludzi, których łączy jednakowo zaangażowanie, pasja, świadomość,
że kontakty międzyludzkie są podstawą do
pełnej współpracy. Tylko dobrze się znając
możemy stworzyć z biotechnologii kierunek
z możliwościami i dynamiczną przyszłością.
Tylko pełne zrozumienie na płaszczyźnie
student – wykładowca gwarantuje naukowy
i dydaktyczny sukces.

Stres motywacyjny
Tym akcentem zakończyły się wykłady,
a rozpoczęły zmagania naukowe studentów
– członków Koła Naukowego Studentów
Biotechnologii „Helisa”. Pomysł na pracę
badawczą, przeprowadzone doświadczenia,
wnioski i intensywne przygotowania prezentacji wyników miały teraz zostać przedstawione przed Jury złożonym z nauczycieli

Od ekspresji genów po biotechnologię
medyczną
Kolejny dzień również pełen był zmagań
naukowych. Tym razem zmagania dotyczyły
doktorantów, którzy również podlegali surowej ocenie jury. Niezwykle bogata tematyka tych prezentacji dodatkowo pokazała
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jak wiele jeszcze przed biotechnologią, jak
wiele jeszcze przed studentami i pracownikami naukowymi, jak wielowymiarowa
jest ta dziedzina nauki i jakie nieograniczone niesie ze sobą możliwości. Od badań nad ekspresją genów, mikrobiologią,
przez poznanie procesów biochemicznych,
po biotechnologię medyczną, aż do zastosowania całej wiedzy w medycynie, rolnictwie, hodowli i wielu innych dziedzinach.
Ostatecznie zmagania te przyniosły nagrody
rzeczowe, ale same w sobie są początkiem
naukowej kariery, życia usłanego ciągłym
doskonaleniem samego siebie, rozwijania
swojej wiedzy i wykorzystywania jej na polu
zawodowym.
Warsztaty biotechnologiczne były sukcesem. Nie tylko organizacyjnym (tutaj
serdeczne podziękowania dla organizatorów) i naukowym, ale także sukcesem
w integracji i wzajemnym poznaniu. Istotą jest zrozumienie, że student i profesor
dążą w tym samym kierunku, chcą tego
samego, jedyna różnica, że nauczyciel musi
wymagać. Tego typu spotkania pozwalają
jednak na zobaczenie innej twarzy profesora niż tylko egzaminatora – twarzy osoby
mądrej życiowo, pragnącej przekazać nam
swoją wiedzę, uczyć nas na swoich błędach oraz zatroskanej o przyszłe pokolenia.
Trzeba nauczyć się wzajemnie słuchać. Czy
i my mamy marzenia jak prof. Maria Klein by zostać noblistami? Może nie... Ale
wszyscy mamy marzenie, żeby w życiu
być kimś, kimś dobrym w tym co robię
– specjalistą, a może kimś kto odkryje
coś co okaże się ratować ludzkie życie.
Per aspera ad astra.
Paula Banaś
studentka I roku

konferencje...

XIII Konferencja Dziekanów i Prodziekanów

W dniach 19-20 czerwca 2008 r. w Centrum Szkolenia Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy odbyła się organizowana
przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
UR w Krakowie XIII konferencja dziekanów i prodziekanów wydziałów kształcących
na kierunku Zootechnika. W konferencji
wzięło udział 47 osób, w tym dziekani
i prodziekani bieżącej kadencji oraz dziekani elekci kadencji 2008-2012 wydziałów
pokrewnych wszystkich uczelni rolniczych
w Polsce. W obradach udział wzięli także
dyrektorzy Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie, Instytutu
Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu
oraz Instytutu Zootechniki w Balicach. Referaty wiodące wygłosili zaproszeni goście:
prof. Tadeusz Szulc przedstawiciel Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz
prof. Andrzej Libik przedstawiciel Zespołu
Nauk Przyrodniczych Rady Nauki, pracownik Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu
Rolniczego.
Przybyłych gości przywitał i otworzył konferencję prof. Franciszek Borowiec, Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Z ramienia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie otwarcia dokonał prof. Zenon Pijanowski Prorektor ds. Organizacji Uczelni
i Współpracy z Gospodarką.
Prof. Tadeusz Szulc przedstawił problematykę awansów naukowych oraz kryteria
ocen dorobku naukowego z punktu widzenia CK. Sporo czasu poświęcił sprawom
jawności dorobku naukowego, uprawnień
promotorskich, minimum kadrowego oraz
oceny jednostek naukowych. Prof. Andrzej
Libik omówił reformę finansowania badań

naukowych, Narodowego Centrum Badań,
Agencji Rozwoju Nauki, Projektów Zamawianych i Programów Strategicznych.
W gorącej dyskusji poruszono również problematykę programów studiów dwustopniowych, zarządzania uczelniami, nowelizacji ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa
wyższego oraz prawa związanego z hodowlą,
rozrodem i ochroną zwierząt.
W programie turystycznym uczestnicy
zwiedzili drewnianą cerkiew pod wezwaniem św. Dymitra z 1841r w Szczawniku,
jedną z największych w Europie MOFETę
w Złockiem oraz uzdrowisko w Krynicy.
Piękne położenie ośrodka, bliskość przyrody, uroki kurortu zachęciły wielu uczestników Konferencji do prywatnego przedłużenia pobytu na kolejne dni, a także
do spędzenia w tym ośrodku urlopu wypoczynkowego wraz z rodziną.
Prof. dr hab. Czesław Klocek
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XXXVIII Międzynarodowa Konferencja ESNA
(European Society for New Methods in Agricultural Research)
Kraków, 27–31 sierpnia 2008 r.

W dniach 27-31 sierpnia 2008 r. w Centrum Kongresowym UR odbyła się
XXXVIII Międzynarodowa Konferencja
ESNA (European Society for New Methods in Agricultural Research). Konferencje ESNA odbywają się rokrocznie,
nieprzerwanie począwszy od 1969 roku,
kiedy to w Wegeningen (Holandia) odbył
się zjazd założycielski towarzystwa. Celem
towarzystwa jest wymiana pomysłów i technik badawczych oraz promowanie ich zastosowania w praktyce nauk rolniczych.
Organizatorem konferencji był Wydział
Hodowli i Biologii Zwierząt UR, natomiast
współorganizatorami Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy oraz Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego (MSDR). Patronat nad konferencją
objął JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego
prof. Janusz Żmija. Funkcję Przewodniczącego Konferencji pełnił dr hab. Andrzej
Sechman (Katedra Fizjologii Zwierząt),
wiceprzewodniczącego – prof. Andrzej
Łysak (IZ PIB), a sekretarza dr inż. Marcin Lis (Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny). Ponadto
w Komitecie Organizacyjnym pracowali:
dr inż. Sławomir Kornaś (Katedra Zoologii
i Ekologii), dr inż. Edyta Molik (Katedra
Hodowli Owiec i Kóz), oraz dr hab. Józef
Kania (MSDR).
W Konferencji uczestniczyło ponad 200
osób reprezentujących ośrodki naukowe
z 20 krajów Europy (w tym z Polski 30
osób), Azji i Afryki.
Podczas Ceremonii Otwarcia w imieniu
Komitetu Organizacyjnego XXXVIII
Konferencji ESNA zaproszonych gości
i uczestników przywitał dr hab. Andrzej

Sechman – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Następnie głos zabrała prof.
Krystyna Koziec – Prorektor ds. Nauki
i Współpracy Międzynarodowej, która
w imieniu władz Uczelni przywitała wszystkich jej uczestników. W dalszej kolejności
głos zabierali: prof. Wiesław Starowicz
– Wiceprezydent Miasta Krakowa, prof.
Stefano Grego – Prezydent ESNA oraz
prof. Andrzej Łysak, który z ramienia Komitetu Organizacyjnego omówił program
konferencji.
W ramach sesji inaugurującej konferencję
wygłoszono następujące referaty: New methods for quality and development measurements
on consumption and incubation eggs – prof.
Eddy Decuypere (K.U. University, Leuven,
Belgia) oraz Different in situ techniques in
animal research – prof. Krystyna Koziec.
W programie Konferencji znalazły się cztery
sesje plenarne (Workshop Sessions), w których swoje referaty wygłosiło 13 osób. Na
szczególną uwagę zasługują referaty: Does
vitamin C matter? A quest for in vivo effects
of vitamin C deficiency – prof. Jens Lykkesfeldt (University of Copenhagen, Dania)
i Application of modern molecular methods
in animal breeding – prof. Ewa Słota (Instytut Zootechniki PIB). Wśród prelegentów znaleźli się także pracownicy naszej
Uczelni: dr hab. Dorota Zięba (WHiBZ),
która wygłosiła referat pt. Seasonal leptin
sensitivity in sheep: implications for obesity,
dr inż. Dariusz Grzebelus (WO) – Transposable element insertion polymorphism
– a source of molecular markers for plant
breeding oraz dr inż. Rafał Barański (WO)
– Advanced FT-Raman spectroscopy targets
plant science.
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Obrady w sesjach tematycznych
Zgodnie z wieloletnią tradycją konferencji
ESNA, w godzinach popołudniowych obrady toczyły się w sześciu równoległych
sesjach tematycznych (Working Groups WG): WG 1: Food Preservation and Safety;
WG 2: Advanced Methods in Animal Science; WG 3: Soil Plant Relationships; WG 4:
Plant Genetics, Breeding and Physiology;
WG 5: Quality of Agro-Ecosystem; WG 6:
Plant/Crop Protection and Biotechnology.
W sesjach tych wygłoszono łącznie 56 referatów. Ponadto w drugim dniu konferencji
odbyła się sesja plakatowa, w której zaprezentowano ponad 200 posterów. Wszystkie
prace zaprezentowane w ramach sesji plenarnych, tematycznych oraz sesji plakatowej
zostały zebrane w materiałach konferencyjnych (Book of Abstracts).
Podczas ceremonii zamknięcia konferencji odbyła się uroczystość nadania tytułu
Honorowego Członka Towarzystwa ESNA
Stanisławowi Bobkowi – emerytowanemu
profesorowi Katedry Fizjologii Zwierząt
UR. Wyróżnienie to prof. S. Bobek odebrał osobiście z rąk prof. Stefano Grego
– Prezydenta towarzystwa ESNA. Serdecznie gratulujemy!
W czasie Konferencji uczestnicy złożyli wizytę w Stadninie Koni Michałów,
podczas której dyrektor Jerzy Białobok
zaprezentował osiągnięcia stadniny jako
wzorowego gospodarstwa rolniczego oraz
zorganizował pokaz koni arabskich. Była
to wspaniała impreza, która zapewne pozostanie w pamięci uczestników konferencji
na wiele lat.
Głównym sponsorem konferencji było
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-

konferencje...

szego oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Ponadto sponsorami konferencji
byli: Stadnina Koni Michałów, Krakowski Bank Spółdzielczy, firmy: ALAB Sp.
z o. o., CEDROB S.A., „Krak-Drób”
Zakład Drobiarski – Karolina Tomża
oraz restauracja „Chimera”. Serdeczne
podziękowania należą się również Paniom mgr Marii Kwaśniewskiej i mgr
Beacie Tokarczuk (z Katedry Fizjologii
Zwierząt), studentom naszej Uczelni oraz
pracownikom Centrum Kongresowego
UR za pomoc w podczas Konferencji.
dr hab. inż. Andrzej Sechman

1. Od lewej: prof. Eugeniusz Herbut,
prof. Krystyna Koziec, Tłumaczka,
prof. Wiesław Starowicz
2. Powitanie uczestników
– dr hab. A. Sechman
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„Śladem pracy leśnika”
– nowa ścieżka edukacyjna w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym
w Krynicy-Zdroju
9 maja 2008 r. w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy-Zdroju odbyła się
uroczystość otwarcia i oddania do użytku Izby Leśnej oraz trzeciej już terenowej ścieżki
o charakterze dydaktyczno-przyrodniczym, którą podążamy śladem pracy leśnika.
Inwestycja została wykonana w ramach działalności Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Beskidu Sądeckiego”. Zrealizowano ją ze środków własnych LZD przy finansowym
wsparciu Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie oraz firmy
„Coca Cola” HBC Polska Sp. z o.o. Na podkreślenie zasługuje bardzo duże zaangażowanie pracowników LZD, którzy poza swoimi obowiązkami służbowymi, wnieśli ogromny
wkład w przygotowanie i wyposażenie obydwu obiektów edukacyjnych.
Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego mgr inż. Józef Bogacz przywitał wszystkich
gości i podziękował za przybycie na uroczystość otwarcia obiektu. Wzięli w niej udział
przedstawiciele Lasów Państwowych, firmy „Coca Cola”, władz i pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także przedstawiciele LKP „Lasy Beskidu Sądeckiego”,
Biura Nasiennictwa Leśnego oraz władz lokalnych. Dużą grupę gości stanowiła młodzież szkolna, do której głównie adresowana jest ta propozycja edukacyjna. Na otwarcie
przybyli uczniowie ze szkół podstawowych w Krynicy-Zdroju, Tyliczu, Powroźniku,
Wierchomli, Żegiestowie i Grzechyni, a także z gimnazjów w Krynicy-Zdroju i Tyliczu. Każdy z uczestników otrzymał liczne upominki, m.in. okolicznościowe czapeczki
i koszulki oraz foldery informacyjne.
Izba Leśna usytuowana w Leśnictwie Kopciowa została urządzona w dawnym budynku
gospodarczym, który po kapitalnym remoncie i zagospodarowaniu terenu wokół niego,
jest doskonałym miejscem do przeprowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej. Składa
się z trzech pomieszczeń: „kancelarii leśniczego”, sali z wystawą fauny oraz sali lekcyjnej,
wyposażonej m.in. w sprzęt audiowizualny. W zadaniach edukacyjnych przydatne będą
zgromadzone eksponaty i pomoce dydaktyczne, tj. zbiory owadów, ptaków, nasion, szyszek,
próbki drewna i kory, narzędzia leśne itp., które uatrakcyjnią zajęcia praktyczne. Przy ich
wykorzystaniu będzie można w niekonwencjonalny sposób przekazywać uczniom wiedzę
przyrodniczo-leśną. Większość eksponatów została przekazana lub przygotowana przez
pracowników Leśnego Zakładu Doświadczalnego. W otoczeniu Izby Leśnej posadzono
liczne gatunki roślin oraz drzewa i krzewy spotykane w naszych lasach.

1. Budynek Izby Leśnej
2. Uczestnicy uroczystości otwarcia obiektów dydaktycznych
3. Sala Izby Leśnej prezentująca zbiory fauny
4. Pierwsza lekcja w nowo otwartej Izbie Leśnej – rozpoznawanie szyszek i pędów drzew
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Drugim elementem dydaktycznym jest leśna ścieżka edukacyjna Śladem pracy leśnika.
Rozpoczyna się i kończy przy Izbie Leśnej. Prowadzi pięknymi kompleksami leśnymi
Beskidu Sądeckiego, a jej zwiedzanie trwa ok. 4 godzin. Goście uczestniczący w otwarciu
zapoznali się z początkowym odcinkiem trasy prowadzącym do szkółki leśnej LZD. Przewodnikiem był mgr inż. Marian Łuszczak – leśniczy Leśnictwa Kopciowa, pomysłodawca
i projektant ścieżki oraz autor wielu eksponatów znajdujących się w Izbie. Nowo otwarta
ścieżka ma odmienny charakter w porównaniu do innych tego typu obiektów. Przybliża
i ukazuje różne aspekty pracy leśnika. Na trasie długości około sześciu kilometrów przygotowano 13 przystanków tematycznych, które dobrze oddają charakter działań leśnika
na terenie lasów krynickich w aspekcie zagospodarowania i ochrony lasu, a także ukazują
działalność badawczą prowadzoną przez pracowników i studentów Wydziału Leśnego
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tablice informacyjne przybliżają zagadnienia
związane ze szkółkarstwem leśnym oraz naturalnym i sztucznym odnowieniem lasu;
charakteryzują młodnik, przebudowę drzewostanu przedplonowego, drzewostany doświadczalne, drzewostan dojrzewający oraz leśną infrastrukturę techniczną; przedstawiają
także zamieranie drzewostanów świerkowych, ochronę lasu przed szkodliwymi owadami,
leśne tereny podmokłe, drzewostan dojrzały oraz szkółkę doświadczalną.

1.Występy kabaretowe młodzieży – „Leśnik
w moich oczach”
2. Leśniczy Marian Łuszczak prezentuje
ścieżkę edukacyjną
3. Rozpoznawanie „zapachów lasu” ...

Część artystyczną otwarcia obiektu edukacyjnego przygotowano na terenie Strzelnicy Myśliwskiej Leśnego Zakładu Doświadczalnego. Licznym atrakcjom, konkursom
i upominkom nie było końca. Gwoździem programu były przygotowane przez młodzież
występy kabaretowe pod wspólnym hasłem Leśnik w moich oczach, których zwycięzcą
zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krynicy-Zdroju.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy przygotowane przez pracowników Leśnego Zakładu Doświadczalnego, których motywem były „nasze zmysły”. Przy pomocy
dotyku uczniowie rozpoznawali przedmioty, a za pomocą węchu próbowali rozpoznawać
zapachy lasu. Osoby obdarzone dobrym słuchem wystartowały natomiast w konkursie
dobierania par na podstawie dźwięków usłyszanych przy potrząsaniu pudełkami z różną
ich zawartością. Z kolei inni wytężali swoją wyobraźnię, starając się kompletować obrazki
na zasadzie „co do czego pasuje”. W ostatniej konkurencji uczniowie wykorzystywali
wzrok, zapamiętując położenie różnych obiektów.
Izba Leśna oraz ścieżka Śladem pracy leśnika, a także terenowe ścieżki przyrodnicze „Na
Rakowsku” i „Na stoku Jaworzyny Krynickiej”, istotnie wpisują się w ofertę edukacyjną
i turystyczną Leśnego Zakładu Doświadczalnego. Liczne trasy rowerowe, możliwość
treningu na strzelnicy myśliwskiej oraz dobra baza noclegowa w Centrum Szkolenia
wzbogacają ofertę rekreacyjną, sprawiając że zarówno dorośli, jak i młodzież szkolna
mogą mile spędzić czas i każdy znajdzie coś dla siebie.
dr inż. Jacek Banach
(fotografie: L. Kud, J. Banach)
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„Owad, jaki jest, każdy widzi”
na krakowskim Uniwersytecie Rolniczym już po raz ósmy odbyły się
Ogólnopolskie Dni Owada
Tłumy Krakowian, które od 30 maja do 1 czerwca br. odwiedziły Wydział Ogrodniczy
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z pewnością wrócą tam za rok. Pokazy żywych,
zarówno krajowych, jak i egzotycznych owadów umieszczonych w terrariach przypominających naturalne środowisko wzbudziły ogromne zainteresowanie. Owady jednych
zachwycały, innych przerażały.

Jest ich około milion na świecie
Owady to najliczniejsza grupa zwierząt. Jest ich około milion na świecie. Żyją obok nas.
Naukowcy z krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego od lat próbują zwalczyć entomofobię
u mieszkańców Krakowa i całej Polski. Bo owady da się lubić…

Szarańcza smakuje jak popcorn
Organizatorzy przyznają zgodnie – owady są piękne i… smaczne. W ostatni dzień owadziego święta serwowano „owadzie potrawy”. – Szarańcza smażona na głębokim oleju
w miodzie smakuje jak popcorn z karmelem – twierdzi Piotr Śliwiński, hodowca owadów.
Odwiedzający nie lubiący eksperymentować z żywnością – mogli obejrzeć „owadzie
zawody lekkoatletyczne” lub uczestniczyć w warsztatach makrofotografii, czy budowy
glinianych domków dla owadów.

Wśród owadów są rekordziści
Wśród tej najliczniejszej grupy zwierząt są też rekordziści. Przykładowo Rozpucz lepiężnikowiec – chrząszcz ważący zaledwie dwa gramy potrafi wytrzymać siłę nacisku dwóch kilogramów – jak informował prof. Kazimierz Wiech – pomysłodawca „święta owadów”.

Hitem były tatuaże
Najmłodsi uczestniczyli w licznych konkursach, zabawach i pokazach orgiami. Hitem jak
co roku okazały się „owadzie” tatuaże i wróżby „owadziej” wróżki. Duże zainteresowanie
wzbudziła wystawa prac plastycznych i fotografii o tematyce entomologicznej.
Sobotni wieczór wypełnił występ artystyczny grupy poetyckiej „Od czasu do czasu”, po
czym wszyscy zaproszeni goście, w owadzich przebraniach udali się na Bal Owada.
Kolejne – Dziewiąte Ogólnopolskie Dni Owada dopiero za rok. Czym tym razem
zaskoczą nas organizatorzy?
mgr inż. Izabella Jachimczyk
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Kajakiem przez Czarną Hańczę
Tam wśród ciszy śpiew ptaka usłyszysz...

Od kilku lat tradycyjnym podsumowaniem ciężkiego roku akademickiego są wędrowne obozy
rowerowe i kajakowe organizowane przez Janusz Waligórę i Pawła Liska, pracowników Studium Wychowania Fizycznego. W ubiegłym roku grupa pracowników Uniwersytetu Rolniczego podjęła wyzwanie przepłynięcia szlaku rzeki Krutyni (Sorkwity – Ukta ok. 90 km), na
Warmii i Mazurach. Po zakończeniu spływu ustalono kolejną wyprawę na przełomie czerwca
i lipca 2008 roku.
Celem tegorocznego spływu były piękne i ciche (jeszcze…) tereny Suwalszczyzny,
a konkretnie lewy dopływ Niemna – rzeka Czarna Hańcza!!!
Trasa Stary Folwark – Przeweź zajęła uczestnikom sześć dni spływu, w urokliwych,
pełnych zieleni i zwierząt terenach Wigierskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Augustowskiej. Po przepłynięciu jeziora Wigry (ze Starego Folwarku w kierunku wsi Wigry), mijając majestatyczny klasztor Kamedułów szlak skręca w labirynt trzcin i lasów.
Rzeka prowadzi do niewielkich wiosek i osad w których można skorzystać z gościnności
tutejszej ludności. Smaczne, świeże pstrągi, ciche i chłodne noce oraz brak pośpiechu
i cywilizacji to urok tych terenów. Mijając Maćkową Rudę, Frącki, Dworczysko, Rygol
rzeka często meandrując prowadzi w gąszczu trzcin i roślinności nadbrzeżnej a woda
jest krystalicznie czysta. Dużą atrakcją spływu są śluzy które pozwalają na pokonywanie
kolejnych odcinków Kanału Augustowskiego.
Ten piękny odcinek Czarnej Hańczy pokonywaliśmy w gronie „starych znajomych”
z zeszłorocznej eskapady po Krutyni: Marty Hennig, Wojciecha Szewczyka z Rodzinami
oraz Jacka Jarosa. Skład kajakarskiej ekipy wzmocniony został przez Andrzeja Małobęckiego
i Prorektora ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Zenona Pijanowskiego. W tak doborowym towarzystwie przedzieraliśmy się przez zielone, pełne kwiatów, owadów
i ptaków tereny Suwalszczyzny. Wieczorami przy ognisku oprócz myśliwskich opowieści
Profesora Pijanowskiego niosły się wśród lasów dźwięki gitary i rajdowych piosenek.
Po tygodniu wspólnego wiosłowania, wypoczęci i uśmiechnięci, zakończyliśmy spływ.
Ale już za rok płyniemy ponownie…
Już dziś zapraszamy wszystkich kochających ciszę i aktywny wypoczynek!
Janusz Waligóra, Paweł Lisek

1., 2. Uczestnicy spływu
3. Wieczorne rozmowy przy ognisku
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Stypendia dla studentów UR
Kolejne stypendia Fundacji Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie w roku akademickim 2008/2009
Województwo Małopolskie charakteryzuje się dużymi dysproporcjami w poziomie wykształcenia ludności miejskiej i wiejskiej a długofalowy rozwój gospodarczy regionu wymaga przeciwdziałania ich marginalizacji i wyrównania dysproporcji. Dlatego w tym
roku stypendia fundacji zostaną skierowane do studentów pochodzących ze wsi i miast
do 20 tys. mieszkańców.
Fundacja Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie pozyskała środki na
przyznanie w nowym roku akademickim 20 stypendiów. Środki zostały uzyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny Program Stypendialny Województwa
Małopolskiego. Stypendia w wysokości 450 zł miesięcznie, zostaną wypłacone studentom
w dwóch transzach do końca grudnia 2008 r.
Stypendia otrzymają osoby pochodzące ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców, legitymujących się średnią powyżej 4,0 oraz osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, społecznymi
lub sportowymi w roku akademickim 2007/2008.
Informacji dotyczących stypendium udziela mgr inż. Urszula Jabłońska-Korta pracownik Biura Karier i Kształcenia Praktycznego pod numerem telefonu 12 662 42
94. Wniosek i regulamin przyznawania stypendiów znajduje się na stronie fundacji
www.fundacja.ar.krakow.pl w dziale aktualności.
mgr inż. Urszula Jabłońska-Korta
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Biuro Karier i Kształcenia
Praktycznego
W naszej uczelni od 2003 r. i funkcjonuje Biuro Promocji Zawodowej. Na mocy zarządzenia Rektora AR Nr 26/2007 r. z dnia 28 września 2007 r. Biuro Promocji Zawodowej zostało połączone z Sekcją Praktyk Studenckich tworząc Biuro Karier i Kształcenia
Praktycznego.
Działalność tej jednostki jest dwukierunkowa, mgr inż. Urszula Jabłońska-Korta (Al. Mickiewicza 21 pokój nr 5) zajmuje się oferowaniem wszechstronnej pomocy w wyborze
drogi zawodowej, udostępnianiem studentom i absolwentom sprawdzonych ofert pracy
i informowanie o innych możliwościach zatrudnienia w Polsce i za granicą, gromadzeniem
informacji o kursach zawodowych, językowych, stypendiach, studiach podyplomowych
i zagranicznych. Pracownik prowadzi indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
służące ustaleniu predyspozycji zawodowych i możliwości wyboru kariery zawodowej
oraz przygotowujące do jak najlepszego zaprezentowania się pracodawcom (szkolenia
z zakresu doradztwa personalnego, pisanie CV).
Mgr inż. Grzegorz Brągiel (Al. Mickiewicza 21 pokój nr 8) zajmuje się zagadnieniami
związanymi z obowiązkowymi praktykami studenckimi.
Zapraszamy!
W ubiegłym roku akademickim do ważniejszych działań biura należało:
 Przygotowanie i złożenie dwóch projektów mających na celu organizację staży dla studentów w przedsiębiorstwach zagranicznych w ramach programu Leonardo da Vinci.
 Uzyskanie certyfikatu dokonania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje
zatrudnienia jako: Agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
(nr 2558/1a) oraz Agencja poradnictwa zawodowego (nr 2558/4).
 Uzyskanie środków finansowych na realizację projektu Promocja idei produktów lokalnych i regionalnych wśród studentów Akademii Rolniczej jako szansy na samozatrudnienie
i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach konkursu grantowego realizowanego
przez Fundacja Fundusz Współpracy. W ramach projektu odbyły się warsztaty dla
studentów i absolwentów oraz wyjazd studyjny do Austrii.
 Organizacja akcji promocyjno-informacyjnej na temat możliwości zakładania firmy
w Krakowie we współpracy z Urzędem Miasta.
 Realizacja międzynarodowego projektu badawczego „HEGESCO” Higher Education
as Generator of Strategic Competences (Wyższe wykształcenie jako generator strategicznych kompetencji) – komponent programu ERASMUS realizowany przez partnerów
z Holandii, Litwy, Polski, Słowenii, Węgier i Turcji.
 Organizacja spotkań przedstawicieli firm ze studentami Uczelni mających na celu
rekrutację na różnorodne stanowiska pracy w kraju i zagranicą.
 Organizacja programów szkoleń dla studentów i absolwentów w ramach projektów
Spotkanie z rynkiem pracy oraz Praca sama się nie znajdzie – studenci na rynku pracy.
mgr inż. Urszula Jabłońska-Korta

Biura Karier działają na świecie
i w Europie już od kilkudziesięciu lat. Od ponad wieku istnieją
w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach

Zjednoczonych,

Kanadzie

i Australii, w większości krajów
Europy Zachodniej i w kilku miejscach Europy Środkowej (Polska,
Rumunia i Węgry). Obecnie w Polsce działa już ponad 170 biur karier. Najwięcej jest ich w dużych
ośrodkach akademickich: Warszawa
(20), Kraków (15). Siecią biur karier
pokryty jest już niemal cały kraj.
Oprócz niekwestionowanego wzrostu ilościowego, nastąpiła także ich
specjalizacja. Coraz częściej takie
biura organizowane są specjalnie
dla studentów konkretnych wydziałów, osób niepełnosprawnych.
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Unikatowe warsztaty IPRAM
nt. własności intelektualnej
Pięć dni, pięć tematów

W jaki sposób skutecznie
chronić i patentować
wynalazki
W dniach 8 do 12 września 2008
roku w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej odbyły się warsztaty „Training course of
intellectual property rights protection”. Warsztaty te zorganizowane

Tematem warsztatów była problematyka
dotycząca praw własności intelektualnej
w działalności naukowej – w szczególności w biotechnologii i life science. Warsztaty zostały podzielone na pięć bloków
tematycznych, z których każdy realizowany był w ciągu jednego dnia szkoleniowego. Omówiony zakres zagadnień
dotyczył m.in.: praw własności intelektualnej, zasad patentowania wynalazków
biotechnologicznych, patentów jako źródła
informacji, a także technik oceny wartości
rynkowej konkretnych dóbr intelektualnych
a poprzez to komercyjnego wykorzystania
dóbr własności intelektualnej. Każdy z bloków wzbogacony został o indywidualne
ćwiczenia dla uczestników.

zostały przez międzynarodowe konsorcjum realizujące projekt IPRAM,
dofinansowany z 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej. W skład
tego konsorcjum wchodzą m.in. Europejski Urząd Patentowy, Center
for Academic Spin-offs Tyrol oraz
Business Innovation Center Bratislava.

Pracownicy Biura Programów Międzynarodowych
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Prelegenci, tak przedstawiciele Europejskiego Urzędu Patentowego dr Markus
Lanzrein i dr Roland Feinäugle, jak i europejski rzecznik patentowy dr Jürgen Meier
oraz specjalista od wyceny IP dr Ludwig
Weiss chętnie dzielili się z uczestnikami
warsztatów swoją wiedzą i doświadczeniami
pozwalając tym samym uczestnikom lepiej
zorientować się w kwestiach uzyskania Europejskiego Patentu.
Wśród uczestników znalazły się nie tylko
osoby z krakowskich uczelni tj. nasz Uniwersytet czy Uniwersytet Jagielloński, ale
także przedsiębiorcy m.in. z Warszawy czy
Szczecina. Podobne zajęcia przeprowadzone zostały w całej Europie m.in. w Paryżu,
Barcelonie czy Wiedniu.
Biuro Programów Międzynarodowych

piszą o nas

Napisali o nas
(od 1 czerwca do 29 września 2008 r.)

DZIENNIK POLSKI

www.studia.studentnews.pl

03.06.2008 r.

www.studia.korba.pl

Pasja do koni
O rekrutacji i charakterze nowej specjalności hodowla i użytkowanie koni, uruchamianej na Wydziale Hodowli i Biologii
Zwierząt, na kierunku zootechnika – mówi
kierownik Katedry Hodowli Koni, prof.
Kazimierz Kosiniak-Kamysz.

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA
– NIERUCHOMOŚCI GRATKA
03.06.2008 r.

Komentarz prof. dr hab. Janusza Żmiji,
rektora Uniwersytetu Rolniczego do
artykułu „Jest wola polityczna by zniknął
absurdalny przepis (2)”
JM Rektor UR, prof. Janusza Żmija
skomentował projekt nowelizacji ustawy
o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, która ma
regulować procesy prywatyzacji oraz nadzoru właścicielskiego.

zootechnika – specjalność prewencja weterynaryjna i ochrona zwierząt.

www.portalwiedzy.onet.pl
www.wrotamalopolski.pl

www.wiadomosci.polska.pl

11.06.2008

www.dlastudenta.pl
06.06.2008; 10.06.2008; 12.06.2008;

Nowe władze KRASP
Na wyżej wymienionych stronach internetowych ukazała się informacja dotycząca wyboru nowych władz KRASP na
kadencję 2008-2012. Profesor Katarzyna
Chałasińska-Macukow – rektor Uniwersytetu Warszawskiego została wybrana nową
przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wiceprzewodniczącymi zostali: prof. Janusz Żmija, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
i prof. Adam Hamrol, rektor Politechniki
Poznańskiej.

DZIENNIK POLSKI
10.06.2008

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
z okazji jubileuszu 55-lecia Uczelni oraz
uzyskania statusu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Informacja na temat programu oraz tematyki konferencji pt. Uniwersytet wczoraj, dziś
i jutro, zorganizowanej z okazji jubileuszu
55-lecia uczelni oraz uzyskania statusu Uniwersytetu Rolniczego.

DZIENNIK POLSKI
11.06.2008

Nowi profesorowie
Nominacje profesorskie z rąk prezydenta
Lecha Kaczyńskiego.
Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał dr hab. Jerzy Wojciech Dąbkowski,
prof. UR.

Honory dla prof. Kosiniaka-Kamysza

DZIENNIK POLSKI
05.06.2008; 07.06.2008

Wstęp wolny 5-11 czerwca
Informacja na temat Święta Ogrodów, odbywającego się m.in. na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Rolniczego.

Artykuł dotyczący otrzymania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Medycyny
Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie przez profesora Kazimierza Kosiniaka-Kamysza z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.

DZIENNIK POLSKI
www.edubaza.pl

GAZETA WYBORCZA

05.06.2008

Nowe kierunki na uczelniach

Studenci dzieciom

Artykuł dotyczący nowych kierunków studiów na krakowskich uczelniach. Biologia
i towaroznawstwo na Uniwersytecie Rolniczym, a od roku 2009/2010 na kierunku

Dzień Studenckiego Koła Przyjaciół Dzieci
– informacja o programie i zaproszonych
gościach.

10.06.2008

www.malopolska.uw.gov.pl
12.06.2008

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
z okazji jubileuszu 55-lecia Uczelni oraz
uzyskania statusu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Wicewojewoda Małopolski – Stanisław
Sorys uczestniczył w Międzynarodowej
Konferencji Naukowej Uniwersytet wczoraj,
dziś, jutro, zorganizowanej z okazji Jubileuszu 55-lecia Uczelni oraz uzyskania statusu
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
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DZIENNIK POLSKI

doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie profesorowi Peterowi Oeltgenowi z Uniwersytetu Kentucky
w Lexington w Stanach Zjednoczonych.

13.06.2008

Kilka nowości w październiku. Rozmowa
z prof. Januszem Żmiją, rektorem Uniwersytetu Rolniczego, wiceprzewodniczącym
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich.

DZIENNIK POLSKI
16.06.2008

Wywiad z JM Rektorem, prof. Januszem
Żmiją w związku z obchodami jubileuszu
55-lecia uczelni. JM Rektor mówił o planach uczelni na przyszłość, nowych kierunkach, jak również obowiązkach i zamierzeniach związanych z wyborem na stanowisko
wiceprzewodniczącego KRASP.

20 tys. za rok
Artykuł dotyczący opłat za studia w Krakowie i planowanych podwyżek. Czesne za
studia na Uniwersytecie Rolniczym zostanie
ustalone pod koniec czerwca.

GAZETA WYBORCZA
Nowa inicjatywa uczelni i województwa

13.06.2008

Prof. Oeltgen doktorem honoris causa
Uniwersytetu Rolniczego
Na wyżej wymienionych stronach internetowych ukazała się informacja dotycząca
sylwetki, osiągnięć naukowych i przebiegu
uroczystości nadania tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
profesorowi Peterowi Oeltgenowi z Uniwersytetu Kentucky w Lexington w Stanach
Zjednoczonych.

DZIENNIK POLSKI
14.06.2008

Honorowy doktorat
Profesor Peter Oeltgen, wybitny specjalista z University of Kentucky w Lexington
w Stanach Zjednoczonych został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Marszałek województwa małopolskiego
wspólnie z przedstawicielami czterech uczelni: Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wyższej szkoły Biznesu w Nowym
Sączu ogłosił powstanie Małopolskich Obserwatoriów. Na obserwatoria mają zostać
przyznane środki z Unii Europejskiej.

www.malopolskie.pl
17.06.2008

Powołanie Małopolskiego Obserwatorium
Polityki Rozwoju
Marszałek Województwa Marek Nawara,
Członek Zarządu Marek Sowa oraz rektorzy
krakowskich uczelni: Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii
Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego ogłosili powstanie Małopolskich
Obserwatoriów Polityki Rozwoju.

14-15.06.2008

Uczelnia obchodzi 55. urodziny
Artykuł dotyczący jubileuszu 55-lecia
uczelni oraz uroczystości nadania tytułu

Nominacje dla profesorów
Prezydent Lach Kaczyński wręczył nominacje dla ponad 100 profesorów. Wśród
nich znaleźli się profesorowie Uniwersytetu Rolniczego: Bogusław Władysław
Cieślikowski, Sławomir Kurpaska oraz
Marek Sikora.

GAZETA WYBORCZA
02.07.2008
Krakowskie uczelnie na pierwszy rok studiów przyjmą blisko dwa tysiące studentów
więcej niż rok temu. W Uniwersytecie Rolniczym indeksy otrzyma o 260 studentów
więcej niż w roku ubiegłym.

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA
04.07.2008

Osy atakują
Komentarz Patrycjusza Nowika – doktoranta z Uniwersytetu Rolniczego do artykułu dotyczący ukąszeń przez owady oraz
metod udzielania pierwszej pomocy.

DZIENNIK POLSKI
10.07.2008

Idealny sublokator poszukiwany
Komentarz studentki Uniwersytetu Rolniczego dotyczący obowiązków, zalet i wad
mieszkania ze współlokatorami.

www.edukacyjnykrakow.pl
11.07.2008

Rektorzy o krakowskich uniwersytetach

www.gazeta.pl
20.06.2008

Nowe kierunki na uczelniach

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA

25.06.2008

Uczelnie puchną od studentów
17.06.2008

www.wiadomości.onet.pl
www.krakow.studentnews.pl
www.wrotamalopolski.pl
www.news.edubaza.pl
www.naukawpolsce.pap.pl

DZIENNIK POLSKI

Nowe kierunki na krakowskich uczelniach.
Uniwersytet Rolniczy w roku akademickim
2008/2009 proponuje naukę na dwóch
nowych kierunkach – biologii i towaroznawstwie.
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O znaczeniu nazwy „uniwersytet” oraz
tendencji zmieniania nazw krakowskich
uczelni. Wywiad z JM Rektorem Uniwedrsytetu Rolniczego prof. Januszem
Żmiją dotyczący warunków uzyskania
statusu uniwersytetu i korzyści płynących
z przemianowania.

piszą o nas

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA
12-13.07.2008

sokołów zamieszkujących wieżę zegarową
Galerii Krakowskiej.

kowie – dotyczący nowości w ofercie edukacyjnej Wydziału.

Uczelnie ogłaszają, kto się dostał na
studia

DZIENNIK POLSKI

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA

26.07.2008

18.08.2008

Sokoły na wolności

Kraków miastem trzech wielkich uniwersytetów

Najbardziej oblegane kierunki na krakowskich uczelniach. W Uniwersytecie Rolniczym są nimi: biotechnologia, biologia
i inżynieria środowiska.

21.07.2008

Sokoły ze sztucznej hodowli prowadzonej
przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
zostały wypuszczone na wolność z gniazda
adaptacyjnego na wieży zegarowej Galerii
Krakowskiej.

Dodatkowa rekrutacja na krakowskie
uczelnie

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA

Informacja o przedłużonej rekrutacji na
studia stacjonarne na Wydziale Agroinżynierii oraz trwającym naborze na studia
niestacjonarne I i II stopnia w Uniwersytecie Rolniczym.

GAZETA WYBORCZA
22.07.2008

26-27.07.2008

DZIENNIK POLSKI

Cztery młode sokoły poszybowały nad
Galerią Krakowską

19.08.2008

Cztery młode sokoły zamieszkujące wieżę
zegarową Galerii Krakowskiej zostały wypuszczone na wolność po specjalnej akcji
przygotowanej przez pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Artykuł wraz z komentarzem prof. Bogusława Cieślikowskiego, prodziekana
ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Agroinżynierii Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie – dotyczący charakteru studiów oraz nowości w ofercie edukacyjnej
Wydziału.

Inżynierowie nie tylko dla rolnictwa

Owce mogą uratować Jurę
Owce olkuskie (odmiana owiec długowełnistych), które przetrwały tylko w kilku stadach doświadczalnych, m.in. krakowskiego
Uniwersytetu Rolniczego mają wesprzeć
dwuletni program odbudowy polskiego
pasterstwa „Owca plus”.

Artykuł na temat wzrastającej liczby uniwersytetów w mieście, warunków uzyskania
statusu uniwersytetu i motywów, jakimi
kierują się młodzi ludzie przy wyborze
kierunku studiów.

DZIENNIK POLSKI
05.08.2008

Indeksy czekają
Informacja na temat dodatkowego naboru
na studia stacjonarne na krakowskich uczelniach, w tym na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie.

RZECZPOSPOLITA
24.07.2008

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA

Nowe kierunki na krakowskich uczelniach

05.08.2008

Wyniki rekrutacji, aktualna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego oraz
motywy tworzenia nowych kierunków
i specjalności.

Maturzysto, nadal masz szansę dostać
indeks

GAZETA WYBORCZA
DZIENNIK POLSKI

Sokoły wyleciały na świat

12.08.2008

Rada Programu Restytucji Sokoła Wędrownego, do którego należy krakowski Uniwersytet Rolniczy wraz ze Stowarzyszeniem na
rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” dokonała
wypuszczenia na wolność czterech młodych

Twórcy planów strategicznych

– sierpień 2008

Wolne indeksy
Informacja na temat wolnych miejsc na
studia na krakowskich uczelniach (w tym
w Uniwersytecie Rolniczym).

Nowości edukacyjne

Informacja o wolnych miejscach na krakowskich uczelniach (w tym na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie).

26-27.07.2008

DZIENNIK POLSKI
Magazyn specjalny EDUKACJA

Artykuł wraz z komentarzem dr hab.
Krzysztofa Gawrońskiego, prof. UR prodziekana Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Kra-

Informacja na temat nowych kierunków
studiów. Nowe kierunki na Uniwersytecie
Rolniczym przygotowały: Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydział Ogrodniczy,
Wydział Agroinżynierii i Wydział Technologii Żywności.

Ile kosztują studia
Artykuł dotyczący odpłatności za studia na
krakowskich uczelniach (w tym w Uniwersytecie Rolniczym).
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Kierunki na topie

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA

Najpopularniejsze kierunki studiów wśród
tegorocznych maturzystów. W krakowskim
Uniwersytecie Rolniczym liczba kandydatów na jedno miejsce jest porównywalna
z rokiem poprzednim. Najpopularniejszymi
kierunkami były: biotechnologia, biologia,
technologia żywności i żywienie człowieka
oraz inżynieria środowiska.

05.09.2008

Indeks dopiero za rok
Uczelnie nie czekają do 15 września, kiedy
kandydaci z poprawkową matura dostaną
wyniki. Na Uniwersytecie Rolniczym rekrutacja na Wydział Agroinżynierii trwa
do 19 września.

DZIENNIK POLSKI
DZIENNIK POLSKI

08.09.2008

22.08.2008

Indeksy czekają

Specjalista na zamówienie
Wyniki konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na kierunki zamawiane. Wśród zwycięzców
znalazł się Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Informacja na temat dodatkowej rekrutacji na uczelniach publicznych Krakowa.
W Uniwersytecie Rolniczym wolne miejsca
są jeszcze na Wydziale Hodowli i Biologii
Zwierząt, Wydziale Technologii Żywności
oraz na Wydziale Agroinżynierii.

GAZETA WYBORCZA

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA

22.08.2008

11.09.2008

Dodatkowe pięć milionów dla krakowskich uczelni

Ministerstwo daje kasę studentom

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie otrzyma ministerialne środki na dofinansowanie kierunków istotnych dla potrzeb rynku
pracy.

Od października br. studenci Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie rozpoczną naukę na
kierunkach zamawianych – Biotechnologii
i Inżynierii Środowiska.

DZIENNIK POLSKI
GAZETA WYBORCZA

16.09.2008

02.09.2008

Szacunek do wody

Wszystkie kasztanowce są zarażone
Komentarz doktoranta z Katedry Ochrony
Roślin Uniwersytetu Rolniczego dotyczący
metod zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka.

Gospodarka i inżynieria wodna – o zaletach
studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji mówi dr hab. Krzysztof
Ostrowski, prof. UR z Katedry Melioracji
i Kształtowania Środowiska.

GAZETA WYBORCZA

POLSKA GAZETA KRAKOWSKA

02.09.2008

22.09.2008

Jest czas na wybór kierunku

Małopolscy studenci ujęci w liczbach

Tematy poruszane w artykule to miedzy
innymi: wolne miejsca na studiach, najpopularniejsze kierunki studiów i dodatkowe fundusze ministerialne na kształcenie
inżynierów.

W roku akademickim 2007/2008 w Małopolsce funkcjonowały 32 uczelnie wyższe,
kształcące 207,2 tys. studentów – o 1,8
proc. więcej niż w roku poprzednim. W celu zwiększenia dostępności kształcenia poza
obszarem dużych miast niektóre małopolskie uczelnie m.in. Uniwersytet Rolniczy,

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet
Ekonomiczny, Akademia Pedagogiczna,
Akademia Górniczo-Hutnicza – prowadzą
zamiejscowe ośrodki dydaktyczne.

Rekrutacja 2008/2009 – najpopularniejsze kierunki studiów na krakowskich
uczelniach
Najpopularniejszymi kierunkami studiów
na najmłodszym uniwersytecie Krakowa
– Uniwersytecie Rolniczym są: biotechnologia, biologia i inżynieria środowiska.

DZIENNIK POLSKI
23.09.2008

Trzysta nowych szans
Szybkie przemiany cywilizacyjne wymagają
nieustannego uzupełniania wiedzy. Uniwersytet Rolniczy oferuje naukę na 28 studiach
podyplomowych. Najpopularniejsze studia
podyplomowe to mi. in. „Agro-Unia”,
międzyuczelniane studium podyplomowe
terenów zieleni oraz kursy związane z zarządzaniem jakością żywności.

www.onet.pl
www.student.interia.pl
www.naukawpolsce.pl
www.rp.pl
www.mmkrakow.pl
www.wiadomosci.korba.pl
www.czasdzieci.pl
www.malopolskie.pl
www.ww6.tvp.pl
www.radiokrakow.pl
www.interia.pl
29.09.2008

Małopolska Noc Naukowców
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Na wyżej wymienionych stronach internetowych pojawiła się informacja dotycząca
tegorocznej „Nocy Naukowców”. Pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego
przygotowali prezentacje, konkursy, pokazy
i wykłady na wydziałach: Ogrodniczym,
Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Biotechnologii – Studiach Międzywydziałowych.
Opracowanie
mgr inż. Izabella Jachimczyk

