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Aktualny numer Akademii ukazuje się po inauguracji roku akademickiego 2016/2017 rozpoczynającego kadencję nowych władz rektorskich i dziekańskich. Uroczystość inauguracji przyciągnęła
wielu znamienitych gości i była okazją do zaprezentowania nowych władz oraz założeń i planów na
nadchodzącą kadencję. Zdecydowaliśmy się część
aktualnego numeru Akademii poświęcić właśnie na prezentację sylwetek rektorów
i dziekanów, którzy w nadchodzących latach wraz ze mną będą kierować Akademią.
Jak podkreślałem, w obszernie cytowanym na kolejnych stronach przemówieniu
inauguracyjnym, nowe władze Uczelni dążyć będą do harmonijnego rozwoju
wszystkich wydziałów, zarówno w zakresie poszerzania oferty kształcenia, jak
i wzmacniania potencjału badawczego.
Rozwój Akademii, co także staram się podkreślać, powinien się opierać na ścisłej
współpracy z otoczeniem zewnętrznym: samorządowym, gospodarczym oraz
oświatowym. Już od początku kadencji podjęliśmy szeroką współpracę z władzami
samorządu i otoczeniem społeczno-gospodarczym, czego wyrazem była zorganizowana 5 grudnia br. konferencja Nauka Innowacje Biznes, odbywająca się pod
patronatem i z udziałem Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosława Gowina, który zaprezentował założenia nowej strategii rozwoju nauki
i szkolnictwa wyższego. Wydarzenie patronatem honorowym objął także Prezydent
Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem
zarówno wśród przedstawicieli środowiska akademickiego – gościliśmy rektorów
uczelni z całej Polski, jak i wśród przedsiębiorców, którzy prezentowali swoje
doświadczenia w zakresie wdrażania innowacji i współpracy ze środowiskiem naukowym. Zainicjowana podczas konferencji debata dotycząca szkolnictwa wyższego stanowić może początek dialogu poświęconego stymulowaniu innowacji i nowoczesnego kształcenia realizowanego we współpracy z władzami samorządowymi.
W listopadzie br. miały miejsce bardzo ważne obchody Jubileuszu 15-lecia Wydziału
Humanistyczno-Społecznego. W ramach jubileuszu została zorganizowana interdyscyplinarna konferencja naukowa „Nauki humanistyczne i nauki społeczne wobec
wyzwań współczesnego świata” oraz Kongres Polonistyki Szkolnej i Akademickiej,
z udziałem nauczycieli polonistów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Bielska-Białej i powiatów ościennych. Jubileuszowi towarzyszył zorganizowany w Galerii
Akademickiej wernisaż malarstwa prof. dr. hab. Stefana Gierowskiego, wybitnego
przedstawiciela polskiego malarstwa współczesnego.
W bieżącym numerze znaleźć mogą Państwo ponadto podsumowanie najważniejszych wydarzeń poprzedniego roku, takich jak: uroczysty Senat z okazji obchodów
15-lecia Akademii, podsumowanie cyklu wykładów w ramach Akademickiego Forum
Humanistycznego oraz licznych konferencji, w tym Studenckiej Konferencji Naukowej
„Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego – gospodarka, edukacja, innowacje”. Nie zabrakło także relacji z odbywającego się pod patronatem Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego XVII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
Szanowni Państwo, przed nami kolejne lata wypełnione wydarzeniami, pracą i działaniami mającymi na celu rozwój Akademii, ale także realizacja nowych wyzwań, jakie
stoją przed uczelniami w całym kraju w związku z zachodzącymi zmianami systemowymi w szkolnictwie wyższym. Wierzę, że jesteśmy na to przygotowani.
Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy i Studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej, aktualny numer Akademii traﬁa do Państwa tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Pragnę zatem złożyć Państwu serdeczne życzenia pełnych radości i ciepła
świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2017.

prof. dr hab. Jarosław Janicki
Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
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NOWE WŁADZE AKADEMII
Profesor dr hab. Jarosław Janicki jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki
i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra w zakresie
ﬁzyki (1978 r.). Stopień doktora nauk technicznych nadała mu Rada Naukowa
Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej w 1987 r. Stopień doktora
habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa nadała
mu Rada Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2003 roku.
Prof. dr hab. Jarosław Janicki pełnił lub nadal pełni wiele zaszczytnych, ale
jednocześnie odpowiedzialnych funkcji, między innymi dziekana Wydziału
Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (2012-2016), prorektora ATH
ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej (2008-2012), dziekana Wydziału Nauk
o Materiałach i Środowisku (2005-2008), dyrektora Instytutu Inżynierii Tekstyliów
i Materiałów Polimerowych (2004-nadal), dyrektora Centrum Zastosowań
Informatyki, prodziekana (1993-1999) wydziału Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska
Swoje badania naukowe koncentruje na zagadnieniach struktury polimerów,
mieszanin i nanokompozytów polimerowych w powiązaniu z właściwościami
mechanicznymi i termicznymi. W badaniach wykorzystuje nowoczesne techniki
instrumentalne, zwłaszcza metodę małokątowego rozpraszania promieniowania
rentgenowskiego SAXS w połączeniu z metodami WAXS, DSC, SEM i metodami
spektroskopowymi.
prof. dr hab. Jarosław Janicki
Swoją działalnością profesor Janicki przyczynił się do powstania tzw. Bielskiej
Rektor Akademii
Szkoły Badań Strukturalnych Polimerów, powszechnie uznawanej za jedną
Techniczno-Humanistycznej
z najlepszych w tym obszarze w Polsce i szeroko znanej w świecie. Jest
w Bielsku-Białej
współtwórcą wynalazku wyróżnionego srebrnym medalem na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki "Brussels Eureka" (2014). Jest autorem lub współautorem ponad 147
publikacji, z czego 52 to publikacje o zasięgu światowym z listy ﬁladelﬁjskiej, a wyniki badań prezentował na 73 konferencjach
międzynarodowych. Prof. J. Janicki gra w tenisa, uprawia narciarstwo, lubi wyprawy górskie. Korzysta z każdej okazji, żeby słuchać
dobrej muzyki, w szczególności jazzowej, jest aktywny i ciekawy świata.

prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik
Prorektor ds. Nauki i Finansów
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Profesor dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik w 1985 roku ukończyła studia na
Uniwersytecie Śląskim, otrzymując dyplom magistra matematyki ze specjalnością metody numeryczne. Stopień doktora uzyskała w 1992 roku w Strathclyde
University w Glasgow, a doktora habilitowanego 2003 roku na Wydziale Budowy
Maszyn i Informatyki ATH.
W roku 2012 uzyskała tytuł profesora zwyczajnego w wyniku postępowania
przeprowadzonego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W latach 2005-2008 pełniła funkcję dziekana Wydziału Budowy Maszyn
i Informatyki, od 2009 roku była kierownikiem Zakładu Metod Ekonometrycznych, następnie Urządzeń Transportowych, a od czerwca 2016 jest kierownikiem Katedry Modelowania Komputerowego. W latach 1995-1998 była kontraktorem projektu Tempus realizowanego we współpracy z trzema uniwersytetami
zagranicznymi, a w latach 2010-2015 kierowała projektem „ATH Łączy – droga do
wspólnego celu gospodarki opartej na wiedzy”. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu nowych kierunków studiów: informatyki oraz transportu. W latach 20072015 była członkiem Prezydium Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów przy
Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.
W swojej działalności naukowo-badawczej skupia się na modelowaniu podatnych układów przestrzennych wieloczłonowych o zmiennej konﬁguracji. Do
dyskretyzacji członów wykorzystuje metodę sztywnych elementów skończonych,
która jest oryginalną polską metodą. Dorobek naukowy obejmuje 120 pozycji,
w tym 4 monograﬁe. Wypromowała dwóch doktorów, uczestniczyła w realizacji
10 projektów badawczych, w tym 3 jako kierownik. Jej praca naukowa została
uhonorowana m.in. Nagrodą Fiata, Nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej
oraz nagrodą zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

NOWE WŁADZE AKADEMII
Prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk jest absolwentem ﬁzyki na Wydziale
Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Śląskiego. Stopień doktora
ﬁzyki uzyskał na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej, a habilitację w dziedzinie nauk ﬁzycznych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W swojej pracy naukowej zajmuje się
ﬁzyką polimerów, w szczególności badaniami krystalizacji polimerów i ich struktury wewnętrznej metodami dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego WAXS
i SAXS. Odbył staże naukowe w Uniwersytecie Leuven (Belgia) i Montanuniversität Leoben (Austria), a także w znaczących ośrodkach badawczych:
Laboratorie Leon Brillouin (Francja) i National Synchrotron Light Laboratory
w Campinas (Brazylia). Jest autorem lub współautorem 81 artykułów naukowych,
w tym 48 opublikowanych w czasopismach z listy ﬁladelﬁjskiej oraz rozdziału
w monograﬁi. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk
o Materiałach i Środowisku oraz był członkiem Senatu, gdzie pracował
w Senackiej Komisji ds. Dydaktyki. W kadencji 2012 – 2016 był pełnomocnikiem
dziekana ds. jakości kształcenia i współtworzył wydziałowy system zapewniania
jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Budownictwa
i Środowiska. Od 2001 roku jest członkiem Rady Instytutu Inżynierii Tekstyliów
i Materiałów Polimerowych, a od 2002 przewodniczącym Rady Bibliotecznej ATH.
prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski pracę na Wydziale Budowy Maszyn Filii
Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej (obecnie na Wydziale Budowy Maszyn
i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej) podjął w 1984 roku, będąc
równocześnie studentem V roku studiów dziennych magisterskich o specjalności
samochody i ciągniki. W 1998 r. obronił pracę doktorską pt. „Analiza modelowa
i doświadczalna zjawisk dynamicznych w układzie dolotowym w aspekcie ich
wpływu na cykl roboczy silnika ZI z wtryskiem paliwa”. Promotorem rozprawy
doktorskiej był prof. dr hab. inż. Maciej Sobieszczański. Wyniki pracy doktorskiej
autor prezentował w USA na światowym kongresie SAE w Detroit w1999 r. Po
doktoracie jego zainteresowania koncentrowały się na badaniach i modelowaniu
zjawisk dotyczących katalizatorów spalin w silnikach ZS i ZI. Zajmował się również
dyspersją zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy samochodowe.
Na przełomie 2005/2006 roku została wydana jego rozprawa habilitacyjna
„Model cyklu roboczego silnika o zapłonie samoczynnym i jego zastosowanie do
doboru parametrów regulacyjnych”. W 2007 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn specjalność silniki spalinowe.
Wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych pozwoliły na wydanie
współautorskiej monograﬁi naukowej / Krzysztof Brzozowski, Jacek Nowakowski
/ „Model sterowania emisją związków szkodliwych spalin silników o zapłonie
prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski
samoczynnym” wydanej w WKŁ w Warszawie w 2012 r. Profesor Nowakowski jest
Dziekan Wydziału
promotorem rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Janczewskiego, etatowego
Budowy Maszyn i Informatyki
pracownika zakładu silników VW w Salzgiter w Niemczech, która została zakończona publiczną obroną w 2013 r.
W latach od 2005 do 2008 był Prodziekanem ds. Studenckich Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki. W latach od 2008 do 2016
był Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia, a w latach 2015 i 2016 głównym koordynatorem Beskidzkiego Festiwalu
Nauki i Sztuki.
Z domu rodzinnego (potomek cieszyńskiej rodziny Michejdów) wyniósł szacunek dla pracy i zdobywania wiedzy oraz zainteresowania techniką lotniczą (jego ojciec był konstruktorem szybowców). Dzięki żonie Annie poznał włoskie malarstwo średniowiecza oraz renesansu.
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NOWE WŁADZE AKADEMII
Prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek pracuje w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej od września 1980 roku. Obecnie pełni funkcję dyrektora
Instytutu Budownictwa WIMBiŚ. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał
w roku 1991.
W latach 1983-85 odbył podyplomowe studia w Instytucie Matematyki PAN,
Politechnice Warszawskiej oraz Instytucie Podstawowych Problemów Techniki
PAN z zakresu metody elementów skończonych, metod numerycznych oraz
zagadnień optymalizacyjnych w technice. Odbył również dwustopniowe studia
podyplomowe z zakresu zarządzania jakością TUV Rheinland. W roku 2007
uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Budowy Maszyn
i Informatyki. Od 2009 jest profesorem nadzwyczajnym. Był inicjatorem
powstania kierunku budownictwo i zarazem jego głównym organizatorem
w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Kierował projektem „Budownictwo
mostem między tradycją regionu a nowoczesnością” , który umożliwił powstanie
bazy laboratoryjnej na kierunku budownictwo.
Od 2015 roku piastuje stanowisko dyrektora Instytutu Budownictwa. W swojej
działalności naukowo-badawczej skupia się na zagadnieniach dotyczących
elementów złącznych w energetyce, górnictwie i kolejnictwie, modelowaniu MES
nieniszczącymi metodami badań odkształceń i naprężeń za pomocą światłowodów FBG i OTDR i metodami magnetycznymi, na nowych materiałach i innoprof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek
wacjach w budownictwie. Jego dorobek naukowy obejmuje około 100 pozycji,
Dziekan Wydziału
w tym 3 monograﬁe. W latach 2015-16 był audytorem merytorycznym projektów
Inżynierii Materiałów, Budownictwa
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
i Środowiska
Z powodzeniem zrealizował 12 projektów krajowych i międzynarodowych, w tym
4 jako kierownik. W latach 2009-2013 pełnił funkcję dyrektora CIiTT. W 2014 w konkursie The Horace Pop's Medal Awards
otrzymał nagrodę i medal za najlepszą publikację naukową w 2013 roku w dziedzinie lin stalowych, która została opublikowana
w "Wire National Journal" razem z prof. Motoo Hakasawą i Kuzunari Yashidą.
Prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński bezpośrednio po ukończeniu studiów na
kierunku mechanika i budowa maszyn w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej
pracował przez kilka lat w motoryzacyjnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym
BOSMAL w Bielsku-Białej jako konstruktor. Od początku zatrudnienia na uczelni
zajmuje się problematyką dynamiki i sterowania żurawi. Najpierw stacjonarnych,
posadowionych podatnie i samochodowych (w ramach pracy doktorskiej),
a następnie żurawiami oﬀshore montowanymi na platformach wydobywczych
i statkach (tym zajmował się w szczególności w pracy habilitacyjnej). Modele
żurawi opracowane przez prof. A. Maczyńskiego uwzględniają podatność układu
nośnego (wysięgnika, siłowników) oraz linowego.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania prof. A. Maczyńskiego są sprawy
związane z kompensacją ruchów bazy, na której posadowione są żurawie
(wywołanych falowaniem morza) oraz stabilizacją ładunku. Prowadził nie tylko
prace obliczeniowe, ale i pomiarowe, które umożliwiły weryﬁkację i walidację
proponowanych modeli i algorytmów oraz opracowanych na ich podstawie
programów komputerowych. Ostatnio zajmował się również innymi
urządzeniami stosowanymi w technice oﬀshore, a w szczególności A-ramą,
suwnicą do transportu BOP i urządzeniem do odwijania rur (znajduje to
odzwierciedlenie w publikacjach). Jest współautorem monograﬁi „Zastosowanie
metody przekształceń jednorodnych w modelowaniu dynamiki urządzeń
prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński
oﬀshore”, wydanej w Wydawnictwach Komunikacji i Łączności w 2008 r. Prof.
Dziekan Wydziału
Andrzej Maczyński brał udział w projektach badawczych ﬁnansowanych przez
Zarządzania i Transportu
KBN i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest głównym wykonawcą
realizowanego we współpracy z Politechniką Gdańską projektu „Rozwój metody sztywnych elementów skończonych i jej
zastosowanie w projektowaniu urządzeń oﬀshore” (kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt). W ramach
pracy dydaktycznej prof. A. Maczyński prowadził wykłady bądź ćwiczenia i laboratoria z takich przedmiotów jak: mechanika,
podstawy robotyki, dynamika maszyn, drgania. Przedmiotem szczególnego zainteresowania prof. A. Maczyńskiego są problemy
monitoringu i programowania sterowników. Jest autorem skryptu z tego zakresu, prowadzi również zajęcia dydaktyczne
dotyczące tych zagadnień. W 2008 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna uznała go za osobę uprawnioną do ﬁrmowania kierunku
automatyka i robotyka.
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NOWE WŁADZE AKADEMII
Marek Bernacki – dr habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych,
specjalność: literaturoznawstwo, prof. nadzwyczajny w Katedrze Literatury i Kultury Polskiej, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (magisterium,
doktorat, habilitacja).
Doświadczenie zawodowe (pełnione funkcje etc.):
– redaktor w wydawnictwach (m.in. w Pascalu),
– nauczyciel polonista (nauczyciel mianowany w 2000 r.),
– nauczyciel akademicki (od 2002 r. związany z ATH),
– w latach 2008-2012 prodziekan ds. studenckich,
– w kadencjach: 2012-2016 i 2016-2020 dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego.
Zainteresowania naukowe:
– historia literatury polskiej XX i XXI wieku
– hermeneutyka literacka / sztuka interpretacji tekstów
– miłoszologia
– historia i kultura Bielska-Białej.
Pomysłodawca Słownika gatunków literackich (I wyd. 1999) i Leksykonu powieści
polskich XX wieku (2002); autor 4 monograﬁi naukowych oraz ok. 150 artykułów
publikowanych na łamach 25 czasopism w kraju i za granicą; redaktor 6 monograﬁi zbiorowych, w tym 2 numerów pisma „Świat i Słowo”: Czytanie Miłosza
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki
(1/2006); Po miłoszologii? (2/2015).
Dziekan Wydziału
Inne osiągnięcia:
Humanistyczno-Społecznego
za swoje największe osiągnięcia jako dziekana uważa uzyskanie przez Wydział
Humanistyczno-Społeczny ATH prawa do nadawania stopnia naukowego
doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo (listopad 2015); zorganizowanie w ATH ogólnopolskiej konferencji naukowej „Dyskursy
Miłosza. Dyskursy o Miłoszu” oraz Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich (maj 2015)
Bielszczanin, absolwent LO im. M. Kopernika (klasa o proﬁlu matematyczno-ﬁzycznym), żonaty, ma troje dzieci: dwóch synów
i córkę, w wolnych chwilach podróżuje i chodzi po górach.
Prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński ukończył z wyróżnieniem Wydział
Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycznej. Po studiach podjął pracę
w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału
Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematyką badawczą,
jaką wówczas się zajmował, był metabolizm glikoprotein macierzy
pozakomórkowej. W tym okresie współpracował m. in. z prof. Zbigniewem Religą
nad ﬁzykochemicznymi metodami stabilizacji tkanek przeznaczonych do
przeszczepu. W 1998 r. z wyróżnieniem zdał egzaminy specjalizacyjne z analityki
klinicznej a w 2003 r. – także z wyróżnieniem – obronił pracę doktorską. Wynikami
badań prof. Bobińskiego zainteresowały się ﬁrmy farmaceutyczne, z którymi
współpracował od 2001 r., a w latach 2003-2005 pełnił funkcję Dyrektora ds.
Rejestracji Leków. W 2005 roku prof. Bobiński podjął pracę w ATH. Problematyką
badawczą, którą zajmował się wspólnie z prof. Moniką Mikulską, były zagadnienia
matczyno-łożyskowo-płodowego metabolizmu kwasów tłuszczowych
w przebiegu wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu. Obecnie zakres
badań został rozszerzony o analizę zmian ekspresji i struktury genów
odpowiedzialnych za wymieniony metabolizm oraz badanie zmian w strukturach
nadcząsteczkowych makromolekuł biorących udział w łożyskowym transporcie
kwasów tłuszczowych. Badania te realizowane są wspólnie z prof. Urszulą
Mazurek, kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Farmaprof. ATH dr hab. Rafał Bobiński
ceutycznego SUM, prof. Anną Pielesz oraz dr. Mirosławem Wyszomirskim
Dziekan Wydziału
z WIMBiŚ. Prof. Bobiński jest autorem i współautorem 37 pełnotekstowych
Nauk o Zdrowiu
artykułów naukowych, z których 15 opublikowanych jest w czasopismach zawartych na liście ﬁladelﬁjskiej. Jest także współautorem 25 publikacji konferencyjnych i jednej monograﬁi. Wygłaszał referaty na
licznych kongresach naukowych, m in. w Turynie, Luxorze, Madrycie, Granadzie, Paryżu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa
Biochemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, a także recenzentem w kilkunastu czasopismach
naukowych posiadających Impact Factor.
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Zdjęcie: Paweł Dzierza

Akademia Techniczno-Humanistyczna
zainaugurowała rok akademicki 2016/2017

Mszą świętą w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, pod przewodnictwem biskupa Romana Pindla,
7 października 2016 r. społeczność
akademicka ATH zainaugurowała rok
akademicki 2016/2017. Uroczystość
uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: przedstawiciele władz
kościelnych, władz państwowych,
wojewódzkich, samorządowych, rektorzy, prorektorzy i dziekani krajowych i zagranicznych uczelni wyższych, a także prezesi ﬁrm i przedstawiciele środowisk kulturalnych miasta Bielska-Białej.
Inauguracja rozpoczęła się od przekazania insygniów władzy rektorskiej
nowemu rektorowi prof. Jarosławowi
Janickiemu. Atrybuty władzy przekazał
prof. Ryszard Barcik, który pełnił funkcję
rektora przez ostatnie dwie kadencje. W
dalszej kolejności rektor prof. Janicki
przystąpił do powitania gości i wygłoszenia inauguracyjnego przemówienia.
W wystąpieniu rektor poruszył ważne
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kwestie dotyczące rozwoju naukowego,
jakości kształcenia i współpracy z otoczeniem zewnętrznym.
- Drodzy Państwo, siła i prestiż uczelni
wynika dziś bardziej niż kiedykolwiek
w przeszłości z jej potencjału badawczego oraz osiągnięć naukowców. Priorytetem będzie dla mnie zatem premiowanie aktywności naukowców, przyczyniając się także do uzyskania jak
najwyższych kategorii naukowych przez
wydziały w ocenie parametrycznej jednostek naukowych, zwiększenie aktywności w zakresie pozyskiwania środków
ﬁnansowych ze źródeł zewnętrznych,
w tym funduszy UE i uzyskanie przez wydziały uprawnień doktoryzowania i habilitowania, umożliwiające wzmocnienie
szerokoproﬁlowego charakteru ATH.
W dobie dynamicznych zmian na rynku
pracy, wdrażania nowych technologii
i wyzwań, jakie przed naszymi absolwentami stawia rynek pracy, niezbędne
jest nowoczesne podejście do procesu
kształcenia zakładające realny udział

otoczenia gospodarczego, zaangażowanego w tworzenie unikatowych treści
kształcenia, uruchamianie nowych kierunków studiów czy partnerstwo na kierunkach już istniejących – mówił rektor.
Nawiązując do charakteru uczelni, jako
uczelni państwowej i akademickiej,
rektor podkreślił również, jak ważna dla
funkcjonowania Akademii jest współpraca z otoczeniem samorządowym,
gospodarczym i oświatowym. Wspominając o pierwszym wspólnym projekcie
w obszarze wytyczania inteligentnych
specjalności w naszym mieście, rektor,
w oparciu o rozwijający się potencjał
badawczy uczelni, wyraził gotowość do
dalszej współpracy w celu wspierania
innowacyjności budowanej na styku
świata biznesu, przedsiębiorców, a także
samorządu.
Na zakończenie, zgodnie z tradycją,
rektor wypowiedział słowa łacińskiej
sentencji:
QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT

Zdjęcie: Paweł Dzierza
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- Co niechaj będzie dobre, szczęśliwe,
pomyślne oraz z pomocą losu owocne.
Po wystąpieniu rektora głos zabrali
zaproszeni goście: Jego Ekscelencja ks.
bp senior Tadeusz Rakoczy, Jego Ekscelencja ks. bp Adrian Korczago, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, senator
Andrzej Kamiński, poseł na sejm Mirosława Nykiel i prezydent Bielska-Białej

Jacek Krywult. Wszyscy w swoich wystąpieniach podkreślali ważność Akademii Techniczno-Humanistycznej jako
jedynej w regionie akademickiej uczelni
państwowej. Następnie prorektor ATH
ds. nauki i ﬁnansów prof. Iwona Adamiec-Wójcik przekazała informacje
na temat listów gratulacyjnych, które
z okazji inauguracji 2016/2017 otrzyma-

ła uczelnia. Podczas uro-czystości prof.
dr hab. inż. Ryszard Barcik oraz mgr Sabina Muras otrzymali odznaki „Zasłużony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej”.
Tradycyjnie podczas inauguracji odbyła
się immatrykulacja studentów pierwszego roku. Podczas tegorocznej inauguracji po raz pierwszy odbyła się także immatrykulacja doktorantów. Immatrykulacji dokonał prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab.
Czesław Ślusarczyk.
Następnie głos zabrał przewodniczący
Samorządu Studenckiego. Po tej części
rektor zaprosił do wysłuchania wykładu
inauguracyjnego pt. „Nic” Johannesa
Keplera i Hansa Christiana Andersena –
rzecz o akademickim nicowaniu, który
wygłosił prof. ATH dr hab. Ireneusz Gielata.
Na zakończenie uroczystości chór ATH
pod dyrekcją dra hab. Jana Borowskiego wykonał pieśń „Gaudeamus Igitur”
oraz kilka innych utworów ze swojego
repertuaru.
(R)

Przemówienie inauguracyjne JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej prof. dr. hab. Jarosława Janickiego
Dostojni Goście, Wysoki Senacie,
Szanowni Państwo, Drodzy Studenci.
Rozpoczynamy kolejny rok akademicki w naszej Uczelni, rok realizacji
zamierzonych planów, ale i nowych
wyzwań.
Dla mnie to rok szczególny, rozpoczynający nową kadencję władz rektorskich. Dziękuję całej społeczności akademickiej za udział w wyborach, za merytoryczną debatę i za zaufanie, którym
mnie Państwo obdarzyli. Z woli społeczności Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej staję przed
Państwem jako trzeci rektor naszej
uczelni. Niech wolno mi będzie raz
jeszcze wyrazić wdzięczność władzom
poprzedniej kadencji, rektorowi, prorektorom, dziekanom i prodziekanom,
za trud kierowania Uczelnią. Drodzy
Państwo – dziękuję.
Przed nami lata wytężonej pracy i realizacji zadań stojących przed Akademią, które pozwolą na umocnienie
pozycji Uczelni jako silnego ośrodka
naukowego i instytucji ważnej dla roz-

woju regionu.
W ubiegłym roku akademickim obchodziliśmy jubileusz piętnastolecia Uczelni
– Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej powstała w 2001 roku
na bazie Filii Politechniki Łódzkiej, która
funkcjonowała od 1969 roku. Oferta
Akademii od czasów jej powstania jest
wciąż rozwijana i uzupełniana. W roku
powstania Uczelni funkcjonowały na niej
dwa wydziały, obecnie po kilkunastu
latach funkcjonowania tworzy ją pięć
wydziałów, a oferta dydaktyczna to 17
atrakcyjnych kierunków studiów. Aktualnie w Akademii studiuje ponad 6 000
studentów, a grono absolwentów liczy
już ponad 24 000.
Uczelnia dynamicznie rozwija się także
naukowo. Posiada prawa do nadawania
stopnia doktora w czterech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn,
włókiennictwo i inżynieria produkcji,
w roku ubiegłym uzyskaliśmy prawa
doktoryzowania w zakresie literaturoznawstwa i nie poprzestajemy na tym
– już w bieżącym roku akademickim

przygotowujemy kolejne wnioski. Ponadto posiadamy także prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie
budowy i eksploatacji maszyn. Obowiązki i zadania Uczelni wykonuje obecnie 616 pracowników, wśród których
373 to nauczyciele akademiccy, a grupa
profesorów i doktorów habilitowanych
liczy już 112 osób.
Szanowni Państwo,
Podnoszenie jakości kształcenia i jego
internacjonalizacja; rozwój naukowy
kadry dydaktycznej pozwalający na
umocnienie pozycji naukowej uczelni
w krajowej i europejskiej przestrzeni badawczej; wreszcie zbudowanie silnych
relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, to strategiczne cele, które stoją
przed nami w kolejnych latach.
Wszystkie realizowane będą w oparciu
o harmonijny rozwój każdego z wydziałów, prowadzących zarówno kształcenie
studentów, jak i badania naukowe.
Dążymy do tego, aby Akademia stała się
nie tylko znaczącym ośrodkiem akade-
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mickim w regionie, ale i w polskiej przestrzeni badawczej. Posiadamy nowoczesną bazę do jej dalszego, intensywnego rozwoju. Będziemy doskonalić
funkcjonowanie Uczelni, skutecznie
budować jej wizerunek jako kompetentnego partnera w realizacji projektów
badawczo-rozwojowych, a także podejmować działania mające na celu wzmocnienie pozycji uczelni. O prestiżu i sile
Akademii stanowić będzie bowiem nie
tylko jej potencjał naukowy i kadrowy
wszystkich wydziałów, ale zintensyﬁkowane działania mające na celu ścisłą
współpracę ze środowiskiem zewnętrznym.
Zadania Uczelni na kolejną kadencję
wynikają nie tylko z misji Akademii i założeń polityki regionalnej, ale także z założeń polityki państwa, m.in. ogłoszonej
we wrześniu tego roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
nowej strategii na rzecz rozwoju nauki.
Jej założenia oparte są na trzech ﬁlarach.
Pierwszy z nich to „konstytucja dla nauki”, która przyniesie zmiany systemowe
w szkolnictwie wyższym – przykładem
jest tzw. ustawa deregulacyjna, która
weszła w życie 1 października. Drugi ﬁlar
„innowacje dla gospodarki” łączy komercjalizację badań i partnerstwo z biznesem. Trzeci zaś „nauka dla Ciebie” jest
programem społecznej odpowiedzialności nauki, który zakłada m.in. popularyzację osiągnięć naukowych i angażowanie w działania uniwersytetów młodzieży.
Szanowni Państwo!
W nadchodzących latach kluczowa dla
uczelni, ale i dla naszych studentów
będzie jakość kształcenia. Dołożymy
starań, aby mimo nie zawsze przychylnej
sytuacji zewnętrznej – jaką jest trwający
niż demograﬁczny – Akademia stawała
się uczelnią pierwszego wyboru, przyciągającą zdolnych studentów.
W dobie dynamicznych zmian na rynku
pracy, wdrażania nowych technologii
i wyzwań, jakie przed naszymi absolwentami stawia rynek pracy, oferta
kształcenia, jeszcze wyraźniej niż w latach ubiegłych opracowywana być
powinna we współpracy z przedstawicielami pracodawców. Niezbędne jest
nowoczesne podejście do procesu
kształcenia zakładające realny udział
otoczenia gospodarczego, zaangażowanego w tworzenie unikatowych treści
kształcenia, uruchamianie nowych kie-
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runków studiów czy partnerstwo na
kierunkach już istniejących. Kluczowe
będą konsultacje z pracodawcami, ale
też z władzami samorządowymi, m.in.
w zakresie niesłabnącego, a wręcz coraz
bardziej naglącego w regionie zapotrzebowania na kadrę inżynierską.
Drodzy Państwo!
Siła i prestiż uczelni wynika dziś bardziej
niż kiedykolwiek w przeszłości z jej
potencjału badawczego oraz osiągnięć
naukowców. Osiągnięć mierzonych liczbą pozyskiwanych grantów krajowych
i europejskich, ale także – o czym dobrze
wiedzą naukowcy – liczbą i jakością
opublikowanych prac, patentów, wdrożeń, liczbą cytowań czy wreszcie wszelkiego rodzaju aktywnością i udziałem
w międzynarodowych konferencjach
naukowych. Kluczem w budowaniu potencjału naukowego uczelni jest zatem
motywowanie i wspieranie w pracach
aktywności naukowców. W oparciu o ich
wiedzę, kreatywność, posiadane doświadczenie zbudować można prężny
ośrodek naukowy.
Akademia może poszczycić się już
szeregiem osiągnięć. Posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć współﬁnansowanych z funduszy europejskich
oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć badawczych w ramach programów międzynarodowych UE. Pracownicy naukowi Akademii realizują działania badawcze w projektach ﬁnansowanych przez największe agendy krajowe: Narodowe Centrum Nauki oraz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
ale także przez instytucje zagraniczne.
Ponadto są laureatami prestiżowych
nagród i stypendiów, m.in. programów
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla młodych naukowców, a także Top
500 Innovators. W Akademii trwają
prace nad komercjalizacją unikatowego
w skali kraju sposobu wytwarzania
kompozytów zawierających grafen.
Rozwiązanie to chronione jest otrzymanym w ostatnim czasie patentem.
Zdecydowanie wspierać będę rozwój
naukowy pracowników i aktywność
w zakresie pozyskiwania środków na
badania, i w realizacji projektów naukowych, także międzynarodowych. Dotyczy to zarówno dziedzin technicznych,
jak i humanistycznych. Każda z nich ma
swoją specyﬁkę, w każdej jednak znaleźć możemy dyscyplinę, która pozwoli
Akademii wyróżnić się na naukowej ma-

pie Polski.
Niezwykle istotnym elementem w budowaniu potencjału naukowego Akademii będzie także zaangażowanie
studentów. Jak pokazuje doświadczenie
lat poprzednich, studenci zrzeszeni
w kołach naukowych mogą poszczycić
się szeregiem sukcesów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Pozwólcie Państwo, że wymienię tylko niektóre z nich. W ubiegłym
roku akademickim studenci działający
w Kole Informatycznym „Reset” zdeklasowali konkurencję w zawodach robotycznych, zdobywając 3 złote, 4 srebrne
oraz 1 brązowy medal. Akademia jest
także jedyną w Polsce uczelnią, której
studenci dwukrotnie zdobyli mistrzostwo Polski w Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym. Koło „Inżynier na miarę XXI wieku” co roku
z sukcesem realizuje ogólnopolską
konferencję, objętą patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Szanowni Państwo, Drodzy Goście!
Rozwój Uczelni nie jest również możliwy
bez współpracy z otoczeniem samorządowym, gospodarczym i oświatowym.
Kierując się misją uczelni państwowej,
dostosowujemy swe działania do wytycznych polityki regionalnej, Regionalnej
Strategii Innowacji, wyznaczającej trasę
rozwoju województwa, ale także do
planów rozwojowych miasta BielskaBiałej. Jesteśmy przygotowani do
współpracy z samorządem i z powodzeniem realizujemy pierwsze wspólne
projekty w obszarze wytyczania inteligentnych specjalności w naszym mieście.
Kluczem do budowania nowoczesnego
środowiska stymulującego rozwój innowacji jest zgodne harmonijne działanie
tzw. "złotego trójkąta", opartego na sektorze prywatnym, ośrodkach badawczorozwojowych oraz administracji publicznej.
Współpraca z otoczeniem to nie tylko
budowanie partnerstw gospodarczych.
Zgodnie z założeniami nowej strategii
rozwoju nauki to także inicjowanie szeregu przedsięwzięć i programów, które
mają zwiększyć społeczną odpowiedzialność uczelni oraz instytucji naukowych. Jednym z takich przedsięwzięć
jest organizowany co roku przez Akademię we współpracy z lokalnymi partnerami Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki. Inicjatywa ta spotyka się z przychyl-
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nym odbiorem środowiska i z pewnością będzie kontynuowana.
Drodzy Pracownicy,
działania w każdym z trzech obszarów,
od zwiększania jakości kształcenia,
poprzez wzmocnienie potencjału naukowego, aż po wzmacnianie współpracy zewnętrznej wymagać będą zaangażowania i wysiłku całej społeczności akademickiej. Kluczowa będzie
rola senatu i rad wydziałów, ale także
wiedza, kreatywność i zaangażowanie
pracowników umożliwiają podejmowanie nowych wyzwań, wyznaczanie
coraz odważniejszych celów na drodze
rozwoju uczelni. Największą wartością
Akademii, na co uwagę zwracałem już
w przedstawianym programie wyborczym, są ludzie. Drodzy Pracownicy, to
Wasz wkład w rozwój potencjału naukowego i dydaktycznego oraz sprawnego
funkcjonowania administracyjnego
naszej uczelni gwarantuje jej rozwój.
Przyszłość Akademii Techniczno-Humanistycznej zależy od zaangażowania nas
wszystkich, zarówno w zakresie realizacji

głównych założeń misji uczelni, konstruowania planów jej rozwoju, jak i w rozstrzyganiu bieżących problemów.
Równocześnie deklaruję wyróżniać tych
pracowników, którzy swoją wytrwałą,
sumienną pracą przyczyniają się do rozwoju uczelni, wzrostu jej prestiżu i pozycji, wyższym wynagrodzeniem i nagrodami.
Drodzy Studenci,
swoje ostatnie słowa kieruję do Was,
najliczniejszej grupy w naszej akademickiej społeczności. Cieszę się, że
mogę przywitać Was w murach Akademii. Zarówno tych, którzy wracają
pełni sił po wakacyjnej przerwie, jak
i tych z Was, którzy dopiero rozpoczynają studia w murach naszej uczelni.
Przed Wami niezwykle ważny okres życia
– czas rozwoju, doskonalenia, nauki i budowania przyjaźni. Stajecie się częścią
społeczności akademickiej, a w przyszłości Ambasadorami Akademii.
Studia w Akademii to szereg możliwości
wszechstronnego rozwoju, który umożliwiają: udział w kołach naukowych,

wyjazdy zagraniczne, zaangażowanie
w pracę organizacji studenckich. Wykorzystajcie ten czas z pożytkiem dla siebie
i Waszej przyszłej zawodowej kariery.
Korzystajcie odważnie, ale z rozwagą,
tak aby czas studiów pozostał we wspomnieniach jako jeden z najpiękniejszych
okresów w życiu. Proponuję Wam,
Drodzy Studenci, abyście zapomnieli
znaną formułę trzech liter Z, a niech
przyświeca Wam dewiza na dzisiejsze
czasy trzech liter „W”: Warto Wiedzieć
Więcej. Zapewniam Was, że będziemy
wspierać Wasze działania i z uwagą
wysłuchiwać postulatów Samorządu
Studenckiego, a ja zawsze z radością
znajdę czas na spotkanie i dyskusje ze
studentami.
Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego całej społeczności naszej
uczelni życzę wielu sukcesów, realizacji
zamierzeń i osiągania założonych celów,
wiele satysfakcji w pracy naukowodydaktycznej oraz pomyślności w życiu
osobistym.
(R)

Inauguracja
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zdjęcie: Paweł Dzierza

Nowy rok akademicki 7 października
zainaugurował Uniwersytet Trzeciego Wieku. Słuchaczy przywitał Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Pełnomocnik Rektora ATH mgr
Józef Cegielski.
Wydarzenie uświetnili swoją obecnością
zaproszeni goście: prezydent BielskaBiałej Jacek Krywult, Naczelnik Wydziału
Kultury i Sztuki UM Jerzy Pieszka, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Jan
Solich, dyrektor Książnicy Beskidzkiej
Bogdan Kocurek, dyrektorzy szkół i placówek kulturalno-oświatowych współpracujących z UTW.
Wykład inauguracyjny pt. Chuck Yeager
i inni, czyli jak (nie)przekroczyć bariery
dźwięku wygłosił dr inż. Jerzy Kopeć
z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki. W części artystycznej wystąpił
zespół Ziemia Beskidzka z Mesznej.
Inauguracja roku akademickiego w ﬁlii
UTW w Wilkowicach odbyła się 4 października.
(R)
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Wywiad z p. prorektor ds. nauki i ﬁnansów –
prof. dr hab. n. t. Iwoną Adamiec-Wójcik
– Pani rektor, nauka i ﬁnanse są ze sobą ściśle związane. Obecnie kładzie
się nacisk na znaczenie badań naukowych dla gospodarki i biznesu, realizowane są projekty B+R. Jak wygląda współpraca naszej uczelni ze
środowiskiem gospodarczym?
– Rzeczywiście, współpraca pomiędzy
nauką i biznesem jest jednym z ważniejszych zagadnień, co jest zrozumiałe,
ponieważ przekłada się ona bezpośrednio na innowacyjność gospodarki,
a jednym z priorytetów wicepremiera
Gowina są zmiany w przepisach dotyczących innowacyjności. Współpraca
naszej Uczelni z gospodarką rozwija się
i jest – w mojej opinii – całkiem dobra.
Realizowane są liczne projekty o różnym
charakterze: od dużych ﬁnansowanych
ze środków NCBiR i PARP, po drobniejsze
projekty i prace – w formie usługi badawczej czy ekspertyzy – rozwiązujące
bieżące problemy przedsiębiorstw. Akademia stara się również korzystać z potencjału przemysłu, choćby poprzez
angażowanie przedstawicieli biznesu
w prowadzenie zajęć dydaktycznych
oraz w prace związane z opracowywaniem programów studiów. Początek temu dały projekty realizowane w ramach
PO KL, na przykład „ATH Łączy…” czy też
„Sprężyna kariery”. Warto też zaznaczyć,
że kontakt z otoczeniem biznesowym
dotyczy nie tylko nauki i prac badawczych, ale również edukacji. Ostatnio na
spotkaniu Steering Committee w sprawie nagród Grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA) obecni byli m.in. przedstawiciele ﬁrm FCA Powertain Poland
czy Teksid Iron Poland, którzy wypowiadali się bardzo pozytywnie o dotychczasowych kontaktach z naszą Uczelnią,
zapowiadając dalszy rozwój kooperacji.
– Rozumiem, że przedsiębiorcy zamawiają u nas konkretne badania
bądź ekspertyzy?
- Tak, dużo zleceń wykonujemy w Laboratorium Metrologii posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,
ale nie tylko. Prace usługowo-badawcze,
ekspertyzy realizowane są przez inne
jednostki Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, także przez Wydział Inżynierii
Materiałów, Budownictwa i Środowiska
czy Wydział Zarządzania i Transportu.
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Coraz częściej prace usługowe na rzecz
otoczenia społeczno-gospodarczego
realizowane są przez wydziały nietechniczne: Humanistyczno-Społeczny czy
Nauk o Zdrowiu. Na pewno istotną sprawą jest angażowanie Uczelni do projektów ﬁnansowanych ze środków
NCBiR czy PARP, takich jak tzw. „Szybka
ścieżka” czy „Bon na innowacje”, w których główne źródło ﬁnansowania jest
skierowane do przedsiębiorców, posiadających wsparcie otoczenia związanego z nauką. Mamy bardzo dobre
wzorce: realizowaliśmy już kilka bonów
na innowacje m.in. na Wydziale Zarządzania i Transportu i Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki. Na tym
ostatnim realizowany był też projekt
w partnerstwie z Firmą „Wawrzaszek
Inżynieria Samochodów Specjalnych”
w ramach Programu Sektorowego „Inno-tech”.
Natomiast wiadomością właściwie z ostatniej chwili jest informacja, że w naszej
Uczelni realizowane też będą, od tego
roku, dwa projekty w ramach „szybkiej
ścieżki” – jeden przez Wydział Zarządzania i Transportu (w którym moja
Katedra Modelowania Komputerowego
jest współwykonawcą), a drugi z poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy
naukowo-badawcze” przez Wydział
Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska. Mam nadzieję, że coraz
więcej takich działań będzie miało
miejsce oraz że Uczelnia poświęci więcej
uwagi i czasu na informowanie otoczenia biznesowego o naszych możliwościach współpracy.
Myślę, że platformą służącą wymianie
takich informacji będzie projekt „In
Focus. Inteligentne specjalizacje na
poziomie miejskim” miasta BielskaBiałej, realizowany w partnerstwie
z dziewięcioma europejskimi miastami
(liderem projektu jest miasto Bilbao,
partnerami: Bukareszt, Turyn, Plasencia,
Porto, Ostrawa, Grenoble, Bordeaux,
Frankfurt), w którym ATH czynnie uczestniczy, a efektem którego ma być zacieśnienie współpracy między uczelnią,
miastem i przemysłem.
Warto także podkreślić, że uczelniane
Centrum Innowacji i Transferu Technologii otrzymało akredytację Minister-

stwa Rozwoju jako ośrodek proinnowacyjny świadczący usługi doradcze
ﬁrmom ubiegającym się o ﬁnansowanie
innowacyjnych projektów.
– Poza tą ścieżką starania się o środki
ﬁnansowe, czy łatwo jest pozyskać
fundusze na naukę, na badania naukowe?
– Niestety, niełatwo, a wręcz coraz trudniej. Ogólna strategia rządu dotyczy
rozwoju bardzo mocnych ośrodków
naukowych, czego skutkiem jest skierowanie środków na badania do tych,
które mają szczególnie duże osiągnięcia. Wydział Inżynierii Materiałów,
Budownictwa i Środowiska jest tutaj
znaczącym przykładem – należy to podkreślać i szczycić się ich udziałem w programach i projektach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Wspomniany już wcześniej projekt z poddziałania 4.1.2 pn. „Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności
cieplnej zawierające grafen”, złożony
przez prof. Fryczkowskiego wraz z ﬁrmą
Sempre Farby Spółki z o.o., otrzymał
największą liczbę punktów na 19 wybranych do ﬁnansowania przez NCBiR.
Innym przykładem sukcesu może być dr
inż. Mariusz Kuglarz z Instytutu Ochrony
i Inżynierii Środowiska, który znalazł się
w gronie 56 laureatów V edycji ministerialnego konkursu Iuventus Plus,
w którym rozpatrywano aż 894 wniosków młodych naukowców. Na Wydziale
Budowy Maszyn i Informatyki realizowane były badania nad materiałami dla
inżynierii tkankowej kości wytwarzanymi
metodą elektroprzędzenia, także z funduszy konkursu Iuventus Plus, pod
kierownictwem dr hab. inż. Izabelli
Rajzer, która kontynuuje badania w ramach uzyskanego w tym roku projektu
ﬁnansowanego z Narodowego Centrum
Nauki.
Są to ewidentne przykłady naszego
naukowego powodzenia, jednak – oczywiście – Uczelnia nie jest duża i zdecydowanie trudniej jest nam takie środki
pozyskać. Wiadomo, że NCN ﬁnansuje
projekty dotyczące głównie badań
podstawowych, które formalnie nie
powinny być aplikowalne, a wydziały
techniczne, które są w ATH, zajmują się
głównie badaniami aplikacyjnymi. Z ko-

WYWIAD
lei NCBiR przede wszystkim ﬁnansuje
małe i średnie przedsiębiorstwa, więc
tutaj jest jakieś pole manewru, ale na
pewno nie jest to łatwa ścieżka.
– Jak w tej perspektywie wygląda sytuacja starania się o granty w zakresie nauk humanistycznych?
– Myślę, że Wydział HumanistycznoSpołeczny w tej perspektywie nie jest
w najgorszej sytuacji. Minister Gowin
wielokrotnie podkreślał, że będzie
wspierał rozwój nauk humanistycznych.
Wydział Humanistyczno-Społeczny,
który realizuje właśnie badania podstawowe, powinien skupić się np. na
uczestnictwie w projektach ﬁnansowanych przez Ministerstwo z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i Narodowego Centrum Nauki.
Jest to zatem przede wszystkim kwestia
determinacji, bo możliwości są. Tym
bardziej, że nowy algorytm podziału
dotacji podstawowej, którego projekt
jest obecnie konsultowany, kładzie nacisk na działalność badawczą i wszyscy
pracownicy Uczelni na pewno odczują
to, że badania będą bardzo istotnym
elementem, w świetle przyznawania dotacji podstawowej, w oparciu o kategorię wydziału.

– W najbliższym czasie spodziewamy
się nowej ewaluacji jednostek. Kiedy
dokładnie ona nastąpi?
– Prawdopodobnie będzie to kwiecień/maj przyszłego roku. Ewaluacja
będzie się opierała na dorobku z poprzednich lat, niemniej jednak wydziały
będą musiały bardzo dokładnie przyjrzeć się sprawozdawczości, żeby nie
pominąć żadnych istotnych osiągnięć.
Do tej pory z kategorią jednostki związane były tylko dodatkowe środki przyznane w postaci dotacji na utrzymanie
potencjału badawczego oraz na badania
naukowe lub prace rozwojowe służące
rozwojowi młodych naukowców. Natomiast nowością jest uzależnienie dotacji
podstawowej od kategorii jednostek.
Jak widać, nauka będzie miała znaczący
wpływ na przyznawane ﬁnanse.
– Jakie wytycza sobie Pani cele na początek kadencji?
- Na pewno w świetle nowego algorytmu i strategii ministra Gowina kwestia dotycząca badań naukowych jest
priorytetowa. To, czy uczelnia ma
uprawnienia do nadawania stopni naukowych, czy jest mocna naukowo, jest
bardzo ważne i dlatego, o czym wspo-

mniał na ostatnim Senacie prof. Matuszek, przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, będziemy chcieli dokonać
wstępnej oceny potencjału kadry naukowej, gdyż mamy bardzo dużo
samodzielnych pracowników naukowych, a jednak liczba uprawnień nie jest
zadowalająca. Musimy nad tym popracować, zobaczyć, jakie są możliwości
i zacząć działać. W moim odczuciu jest
tak: jeżeli uczelnia jako całość nie będzie
mocna, to nawet najmocniejszy wydział
będzie słaby. Dlatego bardzo ważna jest
współpraca między wydziałami, co nie
jest łatwe na naszej Uczelni między
innymi ze względu na różne proﬁle
kształcenia oraz badań naukowych. Ale
trzeba rozmawiać. Liczę więc na konstruktywne współdziałanie, na współpracę z Komisją Nauki, z prodziekanami
ds. nauki i na otwartość nauczycieli
akademickich. Ważne będzie też zacieśnienie współpracy ze środowiskiem
biznesowym, społecznym i, oczywiście,
relacje z miastem. Akademia Techniczno-Humanistyczna powinna być
widoczna i aktywnie zaznaczać swoją
obecność w otoczeniu, w którym istnieje.
rozmawiała Małgorzata Skrzypek

Wywiad
z prorektorem ds. studenckich i kształcenia

prof. ATH dr. hab. Czesławem Ślusarczykiem
„..Pierwszą moją decyzją po objęciu funkcji prorektora było przeniesienie siedziby Samorządu Studenckiego
do większego lokalu, aby posiedzenia Samorządu mogły odbywać się w bardziej komfortowych niż dotychczas
warunkach. Była to jedna z obietnic wyborczych....”

– Panie rektorze, jakie działania pla-

warunki prowadzenia studiów. W zwią-

Polskich Ram Kwaliﬁkacji, gdzie nastą-

nuje Pan podjąć podczas obecnej

zku z tym istnieje konieczność dostoso-

piły zmiany sformułowania efektów

kadencji?

wania naszych wewnętrznych uregulo-

kształcenia w poszczególnych obsza-

– Jeśli chodzi o plany, to na pewno trze-

wań do tych nowych rozporządzeń.

rach szkolnictwa. Zmieniają się pro-

ba wziąć pod uwagę kilka zagadnień,

W Dziale Nauczania i Spraw Studenckich

gramy nauczania, ale również pojawia

które pojawią się podczas tej kadencji.

trwają prace, w wyniku których powsta-

się konieczność zmiany proﬁlu kształcenia z proﬁlu ogólnoakademickiego na

Przede wszystkim będą to zapowiada-

ną nowe uchwały dla senatorów naszej

ne przez ministerstwo zmiany w prawie

uczelni.

praktyczny, na kierunkach prowadzonych na wydziałach, które nie mają praw

o szkolnictwie wyższym. Od obecnego

– Jakie będą te najistotniejsze zmiany

roku akademickiego weszły ważne roz-

w najbliższym czasie?

doktoryzowania w danej dziedzinie na-

porządzenia ministra, które zmieniają

– Będą dotyczyć przede wszystkim

uki lub też nie zatrudniają odpowiednio
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dużej liczby samodzielnych pracow-

chodzi o stworzenie ujednoliconego

budżetu przeznaczana była głównie na

ników naukowych. Na naszej uczelni

systemu elektronicznego, który pozwa-

zorganizowanie juwenaliów. W moim

dotyczyć to będzie kilku kierunków,

lałby zarówno studentowi, jak i pracow-

przekonaniu te środki powinny służyć

głównie na Wydziale Zarządzania i Tran-

nikom dziekanatu kontrolować cały

rozwojowi studentów, z jednej strony

sportu. To są plany związane z uregu-

proces kształcenia. Mam nadzieję, że

tych najbardziej potrzebujących, a z dru-

lowaniami ministerialnymi, więc narzu-

uda się to przeprowadzić w tej kadencji.

giej strony tych najbardziej aktywnych

cone z zewnątrz. Niezależnie od tego

Niezmiernie ważne jest dla mnie rów-

i zaangażowanych w kształtowanie swo-

głównym zamierzeniem władz rektor-

nież dokończenie przystosowywania

ich zainteresowań.

skich dotyczącym kształcenia jest uela-

obiektów uczelnianych dla osób nie-

Chciałbym też bardziej zaangażować

stycznienie procesów kształcenia, tzn.

pełnosprawnych. Obecnie w kampusie

Samorząd Studencki w kształtowanie

danie studentom większej możliwości

jeden budynek nie jest dostosowany dla

wizerunku Akademii Techniczno-Huma-

wyboru przedmiotów, czyli kształto-

osób niepełnosprawnych, gdyż nie

nistycznej. Młodzi ludzie, którzy dosko-

wania swojego proﬁlu kształcenia. Do tej

posiada windy. Konieczność pokonania

nale znają specyﬁkę mediów społe-

pory na każdym kierunku były grupy

tej bariery to jeden z ważniejszych pro-

cznościowych, mogliby pomóc w pro-

modułów, spośród których studenci

blemów. Nie przewiduję problemów

pagowaniu informacji, że warto stu-

mogli wybierać określoną ilość wykła-

natury ﬁnansowej w realizacji tego

diować w ATH, że są do tego warunki, że

dów na danym kierunku i wydziale, wy-

projektu.

można tu zdobyć rzetelną wiedzę i roz-

maganą dla kontynuowania studiów.

– Ważnym aspektem działalności

wijać swoje pasje. Studenci mogliby też

Obecnie student będzie mógł wybrać

rektora ds. studenckich i kształcenia

promować uczelnię w szkołach, których

wykłady nie tylko ze swojego kierunku

jest współpraca ze studentami. Jak ta

są absolwentami.

i wydziału, ale jeżeli uzna, że jest mu to

współpraca będzie przebiegała,

– Biuro Wsparcia Studentów – co kry-

potrzebne i odpowiada jego zaintere-

przewiduje Pan jakieś nowe formy

je się pod nazwą tej jednostki, powo-

sowaniom – wybrać wykłady i zajęcia

aktywizacji studentów?

łanej od tego roku akademickiego?

również na innych wydziałach. To jest is-

– Pierwszą moją decyzją po objęciu

– Biuro Wsparcia Studentów ma na celu

totna zmiana w podejściu do kształto-

funkcji prorektora było przeniesienie

pomoc w rozwiązywaniu problemów

wania naszego absolwenta, zostawia-

siedziby Samorządu Studenckiego do

studenckich, w takim zakresie, w którym

my większą swobodę wyboru.

większego lokalu, aby posiedzenia

nie jest to możliwe przy pomocy dzie-

– Od kiedy możemy spodziewać się

Samorządu mogły odbywać się w bar-

kanatów. Mam tu na myśli wszelkie pro-

tych zmian?

dziej komfortowych niż dotychczas

blemy, ogólnie nazwane życiowymi czy

– To jest proces, który wymaga przygo-

warunkach. Była to jedna z obietnic

bytowymi. To biuro będzie też nasta-

towania i chcemy obecny rok akade-

wyborczych. W drugiej kolejności

wione na pomoc studentom przyje-

micki poświęcić przemyśleniu i utwo-

chciałbym zrealizować wyborczą obie-

żdżającym z zagranicy. Na naszej uczelni

rzeniu takiego systemu. Wymaga to

tnicę dotyczącą ﬁnansowania. Miano-

zaczyna studiować coraz większa liczba

dostosowania planu zajęć, ujednolicenia

wicie Samorząd Studencki chciałby, aby

obcokrajowców, a spodziewamy się

punktacji ECTS tak, by ta zmiana była jak

środki ﬁnansowe, które są w budżecie

i jest to priorytetem władz, że posze-

najkorzystniejsza dla studenta. Chcemy,

uczelni wydzielone na działalność

rzymy ofertę studiów dla studentów za-

żeby ten system zaczął działać od przy-

studencką, były rozdysponowywane

granicznych i tym samym zwiększymy li-

szłego roku akademickiego. W pier-

przez sam samorząd, a nie przez pro-

czbę studentów z zagranicy.

wszej kolejności te rozwiązania obejmo-

rektora ds. studenckich, jak to było do tej

Innym ważnym zadaniem tego biura

wałyby grupę przedmiotów tzw. huma-

pory. Jestem przychylny temu pomys-

będzie pomoc studentom niepełno-

nizujących, które są na wszystkich wy-

łowi, ale oczywiście wymaga on przy-

sprawnym. Pan rektor już zdecydował,

działach, ale również grupę przed-

gotowania, chociażby stworzenia re-

że całość spraw związanych z pomocą

miotów do wyboru, które są na po-

gulaminu rozdziału tych środków, tak

studentom niepełnosprawnym przejmie

szczególnych kierunkach. Jeśli ten sys-

aby różne grupy studenckie, których

Biuro Wsparcia Studentów.

tem się sprawdzi i spotka z akceptacja

działalność jest ﬁnansowana właśnie

Ważnym zadaniem tego biura będzie

studentów, w przyszłości będzie można

z tego budżetu, były usatysfakcjonowa-

też współpraca z Samorządem Studen-

rozszerzyć możliwości wyboru również

ne. Trzeba pamiętać, że z tych środków

ckim, głównie w zakresie obecności u-

o inne formy zajęć – ćwiczenia, labora-

jest ﬁnansowana nie tylko bieżąca

czelni na proﬁlach społecznościowych,

toria, czy projekty.

działalność samorządu, ale bardzo wa-

w celu kształtowania dobrej opinii

Prowadzi to do kolejnych wyzwań, które

żne działania związane z kołami nauko-

o Akademii Techniczno-Humanisty-

są dla mnie priorytetowe, mianowicie

wymi i sportem. Do tej pory część tego

cznej.
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Z okazji 15. rocznicy powołania Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej, 24 czerwca br. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu
ATH z udziałem władz kościelnych,
parlamentarzystów, przedstawicieli
władz samorządowych oraz miejskich.
Rektor ATH witając przybyłych gości
mówił: Obecnie Akademia TechnicznoHumanistyczna to pięć wydziałów o zróżnicowanym proﬁlu kształcenia i prowadzenia badań naukowych, od nauk
technicznych, przez nauki ekonomiczne,
społeczne i medyczne. W ciągu tych
prawie pięciu dekad zmieniło się praktycznie wszystko. Zmieniła się struktura
gospodarki, r ynki i branże uległy
transformacji. Polska wstąpiła do Unii
Europejskiej, a szkolnictwo wyższe
przyjęło system Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wyższego. Filia Politechniki
Łódzkiej w Bielsku-Białej, a od 2001r.
Akademia Techniczno-Humanistyczna,
również podległa tym zmianom.
Akademickość naszej uczelni wyraża się
w ilości uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego. Na chwilę obecną posiadamy cztery uprawnienia doktorskie
i jedno habilitacyjne. Wierzę, że ta akademickość w kolejnych latach istnienia
Akademii będzie wzmocniona i działania w kierunku uniwersytetu przymiotnikowego w Bielsku-Białej nabiorą
jeszcze realnych kształtów – mówił rektor ATH prof. R. Barcik. (rektor dwóch
poprzednich kadencji) Po wystąpieniu
rektora prof. Ryszarda Barcika głos zabrali m.in. Biskup Senior Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymsko-katolickiego Tadeusz Rakoczy, Biskup Senior
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Jan Szarek, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht oraz Poseł na
Sejm RP Mirosława Nykiel.
Podczas uroczystego Senatu odbyły się
promocje doktorskie, wręczono również
awanse naukowe. Stopień naukowy
doktora uzyskany w ATH: dr inż.
Krzysztof Tekiela, dr Anna BrzozowskaStanuch. Tytuł naukowy profesora:
prof. dr hab. inż. Jarosław Janicki, prof. dr

Zdjęcia: Artur Biela

Uroczysty senat z okazji 15. rocznicy powołania
Akademii Techniczno-Humanistycznej

hab. Wojciech Gorczyca. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany na
innych uczelniach: dr hab. Stanisław Rajba, dr hab. inż. Izabella Rajzer, dr hab.
inż. Klaudiusz Grübel, dr hab. Carlos
Dimeo Alvarez, dr hab. Lubomir Hampl
dr hab. Maria Korusiewicz, dr hab.
Marcin Štur, dr hab. n. med. Rafał Bobiński. Stopień naukowy doktora
uzyskany na innych uczelniach: dr Dawid
Kotrys, dr n. med. Jan Bujok, dr n o zdr.
Jolanta Kolonko, dr n. med. Celina Pająk
dr n. o zdr. Agnieszka Turbiarz.

Pracownicy administracyjni: dr Anna
Foltyniak-Pękala.
Odznaką „Zasłużony dla ATH" zostali
wyróżnieni: Maria Trzopek, mgr inż. Jacek Zieliński, prof. dr hab. inż. Jan Suschka, mgr Irena Puzoń, Lucyna Wilczyńska
i prof. ATH dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski.
Jednym z punktów posiedzenia Senatu
były prezentacje dotyczące historii
i działalności poszczególnych wydziałów. Warto wspomnieć, że idea utworzenia samodzielnej uczelni na bazie Filii
Politechniki Łódzkiej pojawiła się w bielskim środowisku akademickim już we
wczesnych latach 90. ub. wieku. Dzięki
wsparciu wielu środowisk i przychylnej
atmosferze dla tego pomysłu, 31 maja
2000 roku na uroczystym posiedzeniu
Senatu Politechniki Łódzkiej w bielskim
ratuszu jednogłośnie przyjęto wniosek o
usamodzielnienie się Filii. Kolejną ważną
datą w historii ATH był 19 lipca 2001
roku, kiedy to przy poparciu wszystkich
klubów 390 głosami Sejm uchwalił powstanie ATH. Prezydent Aleksander
Kwaśniewski podpisał ustawę 11 września 2001 roku. Początkowo ATH posiadała cztery wydziały oraz prowadziła
siedem kierunków studiów, w 2005
utworzono Wydział Nauk o Zdrowiu.
Obecnie Uczelnia kształci na pięciu wydziałach i 17 kierunkach.
(Małgorzata Skrzypek)
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2 czerwca br. Bielski Uniwersytet Trzeciego Wieku uroczyście zakończył rok akademicki. Podsumowanie działalności UTW w roku akademickim 2015/2016 było również okazją do uczczenia jubileuszu. W tym roku Uniwersytet obchodzi 20-lecie istnienia.
Podczas uroczystości około 50 osób zostało uhonorowanych
dyplomami – złotym za 20-letni aktywny udział w zajęciach
UTW i srebrnym za ponad 10-letnią aktywność. Specjalnym
dyplomem została uhonorowana dr Halina Moszyńska,
pomysłodawczyni i wieloletnia szefowa UTW. W części
artystycznej wystąpił chór ATH pod dyrekcją prof. ATH dr. hab.
Jana Borowskiego. Do 30 czerwca w Książnicy Beskidzkiej
można było oglądać wystawę malarstwa słuchaczy UTW zorganizowaną w ramach obchodów 20-lecia.
Bielski Uniwersytet Trzeciego Wieku powołano w 1996 roku
przy ówczesnej Filii Politechniki Łódzkiej, od 2001 działa przy
Akademii Techniczno-Humanistycznej. Powstanie Uniwersytetu było możliwe dzięki przychylności wojewody bielskiego
prof. Marka Trombskiego i ówczesnego rektora ds. Filii
Politechniki Łódzkiej prof. Andrzeja Włochowicza. Od samego
początku opiekę nad UTW sprawowała dr Halina Moszyńska,
która w 2002 roku została powołana na stanowisko pełnomocnika rektora ds. UTW. Obecnie, od 2012 roku funkcję
dyrektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku pełni mgr Józef Cegielski.
– Idee przyświecające twórcom UTW obecne są i dziś wśród
osób zaangażowanych w jego działalność. Pragnienia, aby
wyjść naprzeciw potrzebom osób w wieku starszym, nieustannie inspirują do poszukiwania nowych form kształcenia
ustawicznego i zachęcania słuchaczy do pogłębiania wiedzy,
rozwijania pasji i zainteresowań, a – co najważniejsze – nawiązywania satysfakcjonujących, koleżeńskich kontaktów. Różno-

Zdjęcie: Paweł Dzierza

20-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

rodna oferta zajęć niewątpliwie przyczynia się do dużej popularności Uniwersytetu. Na zajęcia może zapisać się każdy, kto
jest na emeryturze, wcześniejszej emeryturze lub rencie. Nie
obowiązuje limit 60. roku życia. Rekrutacja trwa od września do
października, ale można też dołączyć w trakcie roku akademickiego - mówił dyrektor UTW.
Poza wykładami, które wygłaszają cenieni wykładowcy z ATH
oraz innych ośrodków akademickich, słuchacze UTW mogą
uczestniczyć w seminariach, zajęciach z kultury ﬁzycznej,
lektoratach z języków obcych, zajęciach plastyczno-malarskich, czy kursach komputerowych. Poza tym w ramach UTW
działają kluby: Miłośników Literatury, Miłośników Muzyki
i Wiedzy o Muzyce, Klub Brydżowy. Organizowane są także
wyjazdy i wycieczki.
(R)

Pasja nauki i sztuki

Zdjęcie: Paweł Polok KF Focus ATH Bielsko-Biała

O tym, jak interesujące jest życie
z pasją, przekonali się uczestnicy
pierwszego dnia XVII Beskidzkiego
Festiwalu Nauki i Sztuki. Celem wydarzenia jest popularyzowanie nauki
i sztuki w sposób przystępny i zrozumiały. Jednak piątkowy program festiwalu pokazał, że te dwie dziedziny
można nie tylko popularyzować, ale
wręcz zarażać pasją ich poznawania.
Jak wspomniał rektor ATH prof. Jarosław Janicki podczas uroczystej inauguracji, udział w takim święcie nauki
i sztuki przynosi wiele satysfakcji i korzyści wynikających z obcowania z tematami i zjawiskami na co dzień zamkniętymi w salach wykładowych i laboratoriach. Nauka i sztuka przez swoją misję
tłumaczą świat i czynią go bardziej fas-
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cynującym.
Doświadczyli tego na pewno zwycięzcy
dyktanda festiwalowego, które odbyło
się już po raz trzeci, pod patronatem
prof. Jerzego Bralczyka. Dyktando było
pierwszym wydarzeniem w tym dniu.
Profesor Bralczyk przeczytał oraz podyktował treść dyktanda. W rywalizacji
wzięło udział 210 uczestników, głównie
była to młodzież ze szkół Bielska-Białej,
Cieszyna, Żywca i Czechowic-Dziedzic.
Mistrzem dyktanda został Adam Kanafek z Chybia, II miejsce zdobyła Magdalena Nitefor z V LO w Bielsku-Białej,
III miejsce przyznano Krzysztofowi
Marszałkowi z Krakowa, a IV Katarzynie
Bartków z V LO w Bielsku-Białej.
Po dyktandzie, w wypełnionej po brzegi
sali audytoryjnej, odbyło się spotkanie z
prof. Jerzym Bralczykiem, podczas którego profesor mówił o cechach dobrego
mówcy, znaczeniu słów i ich oddziaływaniu na rozmówcę, a także o tym, co
kryje się za zmianą znaczenia niektórych
wyrazów.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył
się również wykład inauguracyjny.
O swojej pasji i miłości do gór opowiedział Ryszard Pawłowski – legenda pol-

Zdjęcie: Paweł Polok KF Focus ATH Bielsko-Biała
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skiego himalaizmu. Inaugurację zaszczycili swoją obecnością między innymi: Waldemar Jędrusiński – Zastępca
Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz
Jan Solich – dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej. 16 września
gośćmi festiwalu byli też aktorzy: Piotr
Polk oraz Piotr Szwedes.
W ich wykonaniu festiwalowa publiczność obejrzała wieczorem w Bielskim

Zdjęcie: Małgorzata Skrzypek

Śląski Festiwal
Nauki 2016

Centrum Kultury spektakl pt. „Pół na
pół”. Dla najmłodszych „studentów”
przygotowano Akademię Młodych Talentów z różnorodną ofertą zajęć. W trakcie kolejnych dni festiwalu wydziały
ATH upowszechniały i promowały naukę
podczas piknikowej soboty na Rynku
Starego Miasta oraz na terenie kampusu
ATH.
(R)

Akademia Techniczno-Humanistyczna jako jeden ze współorganizatorów uczestniczyła w dniach 14-15
października w Śląskim Festiwalu Nauki KATOWICE 2016.
Wydarzenie zostało zainicjowane przez
śląskie uczelnie oraz miasto Katowice
i skierowane było do społeczności całego regionu. W tych dniach Międzynarodowe Centrum Kongresowe stało
się ważnym miejscem popularyzacji
różnorodnych obszarów nauki. Poszczególne wydziały ATH prezentowały
swoją działalność naukową poprzez
liczne pokazy, warsztaty, a także wykłady. Dodatkowo podczas wywiadów
transmitowanych online, rektor ATH
prof. Jarosław Janicki przybliżył możliwości kształcenia i zdobywania wiedzy
w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Oﬁcjalne otwarcie festiwalu odbyło się 14 października z udziałem
władz miejskich Katowic, władz wojewódzkich oraz rektorów śląskich uczelni
publicznych.
(Małgorzata Skrzypek)
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Ostatnie posiedzenie
Senatu V kadencji

Zdjęcie: Paweł Dzierza

15 lipca br. odbyło się ostatnie posiedzenie V kadencji
Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej. Rektor ATH prof. Ryszard Barcik złożył wyrazy
podziękowania każdemu z senatorów, wyrażając wdzięczność za współpracę i czynny udział w obradach Senatu
w kadencji 2012-2016.
„Zarządzanie Uczelnią to skomplikowane zadanie, które
wymaga pracy i decyzji wielu osób. Jestem przekonany, że
dzięki wspólnemu wysiłkowi i harmonijnej współpracy, a czasem burzliwym dyskusjom w czasie posiedzeń, jesteśmy dziś
lepszą Uczelnią niż 4 lata temu” – brzmiały słowa podziękowania.
Po zakończeniu obrad rektor prof. Jarosław Janicki wręczył
kwiaty rektorowi prof. Ryszardowi Barcikowi, dziękując za dwie
kadencje, szczególnie za osiągnięcia związane z rozbudową
infrastruktury ATH.
(R)
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Dzień wenezuelski

Zdjęcie: Artur Biela

7 marca br. gościem Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej był ambasador Wenezueli Luis
Gómez Urdaneta. Wizyta ambasadora związana była z Dniem Wenezuelskim, który przygotowała Katedra Iberystyki ATH wraz z ambasadą
Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.
Oﬁcjalna część spotkania rozpoczęła się
od wysłuchania hymnów państwowych
obu krajów. Następnie rektor ATH prof.
Ryszard Barcik wyraził radość z obecności ambasadora, kierując do niego
słowa przywitania w języku hiszpańskim. Takie wydarzenia przyczyniają się
do poszerzania wiedzy o historii i kulturze krajów hiszpańskojęzycznych –
mówił rektor podczas swojego wystąpienia, wyrażając jednocześnie nadzieję
na dalszą współpracę.
Z kolei o współpracy na płaszczyźnie
nauk ścisłych pomiędzy ATH a Centralnym Uniwersytetem w Karakas oraz
Uniwersytetem w Meridzie wspomniał
prorektor ds. nauki i ﬁnansów prof. Kazimierz Nikodem. Wynikiem tej współpracy jest kilkanaście wspólnych artykułów, opublikowanych w prestiżowych
czasopismach naukowych. Warto również dodać, że naukowcy z Wenezueli
gościli na posiedzeniach Seminarium
Katedry Matematyki. Tuż przed prezentacją na temat rzeczywistości wydawniczej Wenezueli głos zabrał dziekan
Wydziału Humanistyczno-Społecznego
dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH, który

mówił o fascynacjach literaturą iberoamerykańską. Zachęcał również obecnych studentów do pisania prac doktorskich w języku hiszpańskim z zakresu
literaturoznawstwa.
Projekcja ﬁlmu „Tocar y luchar” przybliżyła zgromadzonym postać twórcy
projektu muzycznego Maestro José
Antonio Abreu, któremu Krzysztof Penderecki w 2015 roku wręczył tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej F. Chopina.
Na zakończenie oﬁcjalnej części ambasador Wenezueli dziękował za miłe
przyjęcie. – Mam nadzieję, że prezentacja kultury Wenezueli odkryje wiele

tajemnic, ale również zainspiruje do
dalszych poszukiwań, nie tylko literaturoznawczych.
Kolejnym punktem Dnia Wenzuelskiego było otwarcie wystawy fotograﬁi
oraz rzemiosła wenezuelskiego w oprawie muzycznej dra hab. Carlosa Dimeo
oraz studentki Elżbiety Perkowskiej,
w Galerii Akademickiej ATH. Autorem
fotograﬁi prezentowanych na wystawie
pt. „Migawki przyrodnicze – Wenezuela”
jest Marek Arcimowicz, fotograf współpracujący z „National Geographic”.
Spotkanie zakończyło się degustacją
potraw kuchni wenezuelskiej.
(R)

Socjolodzy zabrali głos:
debata młodzieżowa Miasto dla młodych. Młodzi dla miasta
W poniedziałek 4 kwietnia br. w auli
Wyższej Szkoły Finansów i Prawa
w Bielsku-Białej odbyła się trzecia
oxfordzka debata młodzieży w ramach cyklu spotkań organizowanych przez poseł Mirosławę Nykiel
oraz Stowarzyszenie „Beskidzka Lokalna Inicjatywa”- „Młodzieżowe rozmowy o ważnych sprawach”.
Tym razem studenci reprezentujący
dwie bielskie uczelnie, Akademię Techniczno-Humanistyczną (Justyna Hoﬀman, Paweł Dzierza, Michał Brzozowski,
Piotr Sadowski) oraz Wyższą Szkołę
Finansów i Prawa dyskutowali na temat
naszego miasta.
Debatę poprzedziły dwa wystąpienia:
pierwsze gościa honorowego debaty –
prezydenta miasta Jacka Krywulta, dru-

gie wystąpienie – wykład ekspercki wygłosili pracownicy Zakładu Socjologii: dr
Aneta Bąk, prof. ATH dr hab. Ireneusz
Jeziorski oraz dr Joanna WróblewskaJachna. Wykład prowadzony przez bielskich socjologów stanowił wprowadzenie do dyskusji na temat procesów
warunkujących rozwój miasta. W interesujący sposób badacze usystematyzowali wiedzę słuchaczy w zakresie
procesów społeczno-przestrzennych,
takich jak kontrurbanizacja i depopulacja, zdiagnozowali także „choroby
ducha współczesnego miasta”. Przedstawili, w jaki sposób miasta tworzą
strategie zatrzymywania i przyciągania
młodych mieszkańców. Istotne miejsce
w wykładzie miała wizualizacja wskaźników opisujących jakość życia w na-

szym mieście. Wykładom i debacie
przysłuchiwało się liczne grono uczniów
szkół średnich, aula WSFiP wypełniona
była po brzegi. Licealiści i studenci
przedstawiali swoje oczekiwania i potrzeby wobec oferty edukacyjnej oraz
systemu wsparcia młodych w procesie
usamodzielniania się. Debatowali na
temat strategii rozwojowych miasta,
poziomu usług publicznych. Jednym ze
zwycięzców debaty został Michał Brzozowski, student Wydziału Zarządzania
i Transportu – ATH.
Został nagrodzony burzliwymi oklaskami wszystkich uczestników debaty,
w nagrodę odwiedzi polski Sejm.
(dr Aneta Bąk,
dr Joanna Wróblewska-Jachna)
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Inteligentne specjalizacje dla Bielska-Białej
Urząd Miasta w Bielsku-Białej rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu „In FOCUS. Inteligentne specjalizacje na poziomie
lokalnym”. Akademia TechnicznoHumanistyczna jest strategicznym
partnerem przedsięwzięcia.
Projekt ma na celu opracowywanie
lepszych i bardziej skutecznych polityk
miejskich także w zakresie wspierania
szkolnictwa wyższego i rozwoju współpracy administracji publicznej, biznesu
i przedsiębiorców.
Spotkanie inaugurujące projekt odby-

ło się 13 września br. w Agencji Roz-woju
Regionalnego w Bielsku-Białej. Prorektor ds. nauki i ﬁnansów prof. dr hab. n.
t. Iwona Adamiec-Wójcik, prezentując
ofertę Akademii, zaakcentowała możliwości współpracy z otoczeniem gospodarczym w zakresie kształcenia oraz
realizacji projektów badawczo-rozwojowych w oparciu o środki z funduszy
zewnętrznych.
Obecnie trwa organizowanie grup zadaniowych, do których zaproszeni
zostali m.in. lokalni reprezentanci świata nauki i biznesu, a które mają na celu

wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie edukacji, rynku pracy, a także
rewitalizacji obszarów miejskich.
Projekt realizowany jest ze środków
europejskiego programu wymiany wiedzy i nauki promującego zrównoważony rozwój obszarów miejskich URBACT
III. Liderem projektu jest miasto Bilbao
(Hiszpania). Partnerami jest 9 innych
miast europejskich: Bukareszt, Turyn,
Plasencia, Porto, Ostrawa, Grenoble,
Bordeaux, Frankfurt, Bielsko-Biała.
(dr Anna Foltyniak-Pękala)

Zdjęcie: Jan Dziaduszewski

I Regaty o Puchar Rektora ATH

1 października na akwenie Jeziora
Żywieckiego odbyły się pierwsze
regaty o Puchar JM Rektora Akademii
Techniczno-Humanistycznej prof. dr.
hab. Jarosława Janickiego. Zawody
zostały zorganizowane przez Klub
Uczelniany AZS ATH Bielsko-Biała
przy ogromnym wsparciu Akademickiego Klubu Żeglarskiego RAKSA,
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Klubu Żeglarskiego PERKOZ, Samorządu Studenckiego oraz Biura
Promocji Akademii Techniczno-Humanistycznej.
Regaty o Puchar JM Rektora ATH były
pierwszym sportowym akcentem roku
akademickiego 2016/2017. W rywalizacji do udziału w 3 klasach stanęły: 3 załogi w klasie Omega Standard, 4 załogi

w klasie Omega Turystyczna oraz 9 żeglarzy w klasie Optimist. Niestety,
z uwagi na słaby wiatr panujący na akwenie Jeziora Żywieckiego, do rywalizacji przystąpiły tylko załogi w klasie
Omega i udało się rozegrać tylko 1 wyścig.
W rywalizacji w klasie Omega Standard
zwycięzcami okazała się załoga Jana

WYDARZENIA

Profesor
Józef Matuszek
wyróżniony podczas
25-lecia
Wydziału Organizacji
i Zarządzania
Politechniki
Łódzkiej
Najmłodszy Wydział na Politechnice
Łódzkiej – Organizacji i Zarządzania
obchodził 25. urodziny. Uroczyste
obchody jubileuszowe rozpoczęły się
w piątek, 22 kwietnia. Podczas uroczystości prezentację Wydziału przedstawił dziekan prof. Ryszard Grądzki. Były też wystąpienia, m.in.
rektora prof. Jana Krysińskiego i rektora prof. Stanisława Bieleckiego
oraz licznie zaproszonych gości.
Osobom spoza PŁ zasłużonym dla
rozwoju Wydziału zostały wręczone
statuetki. Jedną z nich otrzymał prof. dr
hab. inż. Józef Matuszek. Ponadto został
laureatem WOiZ w kategorii „najaktywniejszego zewnętrznego promotora”
prac doktorskich. Warto przypomnieć,
że Wydział w momencie rozpoczęcia
działalności składał się z dwóch Oddziałów - Oddziału Łódzkiego i Oddziału
Bielskiego. Odpowiedzialnym za utworzenie i prowadzenie części bielskiej
Wydziału przez pierwsze dwie kadencje
do 1999 r. w randze prodziekana Wydziału był prof. dr hab. inż. Józef Matuszek.
(R)

żan, Zuzanna Bażan.
Niewątpliwie I regaty Rektora przebiegały w sympatycznej i przyjaznej
atmosferze zgodnie z hasłem AZS, czyli
Atmosfera, Zabawa, Sport. Miejmy
nadzieję, że podczas kolejnej edycji
Regat o Puchar Rektora ATH pogoda
żeglarska nam będzie sprzyjać, a w rywalizacji będzie uczestniczyło jeszcze
więcej żeglarzy i osób związanych z naszą uczelnią.
Oﬁcjalne wyniki Regat o Puchar JM
Rektora ATH w Żeglarstwie:
Omega Standard:

1. Jan Ginkowski (sternik), Przemysław
Witek, Daniel Żukowski, Hanna Fałat.
2. Jakub Midor (sternik), Monika Cielenkiewicz, Mariusz Zioło.
3. Stefan Szopa(sternik), Kinga Szopa,
Piotr Lamers – AZS UŚ Katowice.
Omega Turystyczna:
1. Mateusz Byrski (sternik), Adrian Golba,
Maciej Wroński – AZS ATH Bielsko-Biała.
2. Damian Bocian (sternik), Rafał Bobiński, Mirosław Wyszomirski – AZS ATH
Bielsko-Biała.
3. Rafał Więcek (sternik), Bartłomiej Bażan, Zuzanna Bażan – OSWiR „Neptun”
(Michał Stanisławski)

XXII Targi Pracy

Zdjęcie: Artur Biela

Ginkowskiego, która w pokonanym polu
zostawiła załogę Jakuba Midora oraz
Stefana Szopy. W klasie Omega
Turystyczna bezkonkurencyjne były
załogi Akademii Techniczno-Humanistycznej. Zwycięzcami okazali się Mateusz Byrski, Adrian Golba, Maciej
Wroński, którzy w pokonanym polu zostawili załogę Damiana Bociana, Rafała
Bobińskiego, Mirosława Wyszomirskiego. Na trzecim stopniu podium
uplasowała się załoga reprezentująca
Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji
„Neptun” – Rafał Więcek, Bartłomiej Ba-

XXII Targi Pracy zorganizowane
6 kwietnia br. przez Biuro Karier ATH
przyciągnęły rzeszę odwiedzających.
Wśród nich byli przede wszystkim
studenci, dla których jest to często
pierwszy kontakt z potencjalnym pracodawcą. Podczas imprezy, odbywającej się cyklicznie w murach
naszej uczelni, zaprezentowało się 27
wystawców z całego regionu Podbeskidzia.
Na Targach można było uzyskać informacje na temat zatrudnienia w takich
ﬁrmach, jak np. Valeo Electric and
Electronic System, Randstad Polska , Hutchinson Poland, ZF TRW, Globus Fa-

bryka Pił I Narzędzi “WAPIENICA”, EnerSys, Polmotors i wielu innych. Dużym
zainteresowaniem cieszyło się stoisko
ﬁrmy Varroc Lighting System z Nowego
Jiczyna w Czechach. Firma specjalizująca
się w projektowaniu i produkcji zewnętrznych lamp samochodowych oferowała pracę dla inżynierów, konstruktorów, elektroników, programistów i optyków. Rekrutacja w ﬁrmie przebiega
w języku angielskim. Mamy nadzieję, że
kontakt z przedstawicielami poszczególnych ﬁrm ułatwi studentom start
w ich życie zawodowe.
(mb)
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Grafen
– bielska specjalność
Rusza produkcja grafenu w ATH
Dzięki doﬁnansowaniu pozyskanemu w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na Wydziale
Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska zostanie uruchomiona
przemysłowa produkcja grafenu płatkowego.
Konkurs na Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze był odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez marszałków województw. Projekt pt. „Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej
przewodności cieplnej zawierające grafen” otrzymał najlepszą notę wpisując
się idealnie w realizację regionalnych
inteligentnych specjalizacji.
Pracami kieruje prof. ATH dr hab. Ryszard Fryczkowski z Zakładu Materiałów
Polimerowych. Projekt realizowany będzie w Instytucie Inżynierii Tekstyliów
i Materiałów Polimerowych, kierowanym przez prof. dr hab. Jarosława Janickiego. Partnerem Akademii jest innowacyjna i prężnie rozwijająca się ﬁrma
Sempre Farby Sp. z o.o. z Bielska-Białej.
Doﬁnansowanie wynoszące ponad trzy
i pół miliona zł umożliwi badania, a następnie wdrożenie do produkcji materiałów o zwiększonej termoizolacyjności. Pozwoli na uruchomienie produkcji grafenu płatkowego o najwyższej
jakości na skalę przemysłową, a następnie wprowadzenie go do styropianu,
który będzie produkowany przez Firmę
Sempre Farby.
Otrzymane doﬁnansowanie to ogromny
sukces naukowców z Instytutu Inżynierii
Tekstyliów i Materiałów Polimerowych.
Opracowana produkcja „styropianu
grafenowego” będzie pierwszym i największym w Polsce wdrożeniem technologii grafenowych, a Akademia
w krótkim czasie stanie się wiodącym
producentem grafenu.
Projekt został przygotowany w ramach
konkursu Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju w ramach Regionalnych
Agend Naukowo-Badawczych (RANB),
w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie
4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.
(Instytut Inżynierii Tekstyliów
i Materiałów Polimerowych)
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Badania naukowe
na Wydziale
Inżynierii Materiałów,
Budownictwa i Środowiska
Rozmowa z prodziekan WIMBiŚ dr inż. Moniką Rom
oraz z prodziekanem WIMBiŚ prof. ATH dr. hab. inż. Klaudiuszem Grüblem

- Pani dziekan, Panie dziekanie, przybliżamy czytelnikom Akademii działalność naukową ATH. Przyszła kolej
na drugi pod względem tradycji
w strukturze uczelni – Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (WIMBiS). Proszę o krótką
charakterystykę Wydziału.
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska jest drugim najstarszym Wydziałem na naszej Uczelni,
a jego historia liczy prawie 50 lat. Korzenie Wydziału sięgają czasów utworzenia
w 1969 r. Filii Politechniki Łódzkiej
w Bielsku-Białej, wówczas nasz Wydział
był jedną z dwóch jednostek organizacyjnych. Obecny Wydział Inżynierii
Materiałów, Budownictwa i Środowiska
powstał w wyniku kolejnych przekształceń Oddziału Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej.
W 1973 r. na Oddziale utworzono Instytut Włókienniczy, a bardzo istotny
wkład w jego organizację i rozwój wniósł
pierwszy dyrektor Instytutu, nieżyjący
już, prof. dr hab. inż. Andrzej Włochowicz, wieloletni dyrektor jednostki.
Pod koniec lat 80. Oddział stanowił już
dobrze zorganizowaną i świetnie wyposażoną placówkę naukowo-dydaktyczną, toteż w 1994 r. został przekształcony w samodzielny Wydział
Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska. Na Wydziale istniały wtedy
dwa kierunki studiów: włókiennictwo
i inżynieria środowiska. Dzięki szybkiemu rozwojowi Wydział uzyskał w 1998 r.
uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie włókiennictwo. Od 2002 r. Wydział tworzyły dwa Instytuty: Inżynierii
Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
oraz Ochrony i Inżynierii Środowiska.

W marcu 2015 roku na Wydziale został
utworzony trzeci Instytut – Instytut Budownictwa. Od 1 kwietnia 2015 r. Wydział nosi obecną nazwę – Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.
Wydział posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na 5 kierunkach: włókiennictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, budownictwo inżynieria materiałowa.
W chwili obecnej na Wydziale pracuje 77
pracowników naukowo-dydaktycznych,
w tym 60 nauczycieli akademickich i 17
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Kadrę nauczycieli
akademickich tworzy 4 profesorów tytularnych, 21 samodzielnych pracowników
naukowych (doktorów habilitowanych),
28 doktorów i 7 magistrów. Średnia
kadra - 28 doktorów, stanowi 46,6%
ogółu pracowników naukowo-dydaktycznych. Należy to odbierać pozytywnie, bowiem tak duży udział pracowników ze stopniem doktora daje
szansę na zwiększenie w najbliższych latach liczby samodzielnych pracowników
naukowych, a w dalszej perspektywie
uzyskanie kolejnych uprawnień do nadawania stopnia doktora. Należy jednak
podkreślić, że zmiany w szkolnictwie
wyższym w ostatnich kilkunastu latach
powodują, że mamy coraz więcej młodych samodzielnych pracowników nauki, ale jednocześnie bardzo ograniczone możliwości zatrudniania asystentów, którzy mogliby pod ich kierunkiem realizować prace doktorskie, co
jest z kolei wymogiem formalnym przy
ubieganiu się o kolejny awans zawodowy, tj. uzyskanie tytułu profesora.
– Rozwój kadry naukowej, ale też prace badawcze świadczą o prestiżu
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danej jednostki. Jakie badania naukowe prowadzone są na Wydziale?
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska jest wydziałem
interdyscyplinarnym w pełnym tego
słowa znaczeniu. Prowadzimy badania
w dyscyplinach: inżynieria materiałowa,
włókiennictwo, inżynieria środowiska,
ochrona środowiska i budownictwo,
oraz w różnych konﬁguracjach na
pograniczu tych dyscyplin. Prowadzimy
zarówno badania podstawowe, jak
i badania stosowane, których efektem są
rozwiązania realnych problemów w
przemyśle. Doświadczenie i wiedza
naszej kadry naukowej pozwalają nam
realizować badania na potrzeby przemysłu, jak również prowadzić międzynarodową współpracę badawczą. Jesteśmy rozpoznawalnym ośrodkiem
w dziedzinie badań struktury materiałów polimerowych i jednym z ważniejszych ośrodków zajmujących się
otrzymywaniem i badaniem grafenu.
W tym zakresie możemy pochwalić się
patentami i własną technologią, która
cieszy się rosnącym zainteresowaniem
ze strony inwestorów branżowych.
Mocną stroną naszego Wydziału jest
współpraca na pograniczu dyscyplin,
i tak łącząc włókiennictwo, budownictwo i inżynierię środowiska nasi naukowcy, przy współpracy z Instytutem
STFI z Niemiec, realizują projekty
związane z zabezpieczeniem przeciwerozyjnym stromych skarp przy wykorzystaniu odpadów włókienniczych.
Projekty te są mocno związane z jednostkami otoczenia zewnętrznego
uczelni, poprzez zaangażowanie Stowarzyszenia Producentów Geotekstyliów i przedsiębiorstw produkcyjnych,
stanowiących w projekcie tzw. komitet
użytkowników.
Na uwagę zasługuje bogata infrastruktura badawcza zgromadzona na naszym wydziale, w tym pracownia rentgenograﬁczna, spektroskopowa, chromatograﬁi czy też pracownia analizy
termicznej, pozwalająca nam na prowadzenie badań na wysokim, światowym poziomie, dużą samodzielność
oraz na szeroką współpracę. Warto tutaj
wspomnieć, że nasz Wydział był niejednokrotnie wybierany jako miejsce
realizacji staży doktorskich i podoktorskich przez pracowników uczelni polskich, m.in. z Politechniki Wrocławskiej,
Politechniki Śląskiej, Akademii Górni

-czo-Hutniczej czy też Politechniki Łódzkiej, ale również naukowców z zagranicy, czego efektem są m.in. wspólne publikacje naukowe.
Jak wcześniej zostało wspomniane, na
naszym wydziale prowadzone są badania podstawowe oraz badania stosowane. Wśród badań podstawowych
warto wspomnieć o syntezie nowych
materiałów – w naszych laboratoriach
syntezujemy m.in. grafen i polimery
przewodzące. W obrębie badań podstawowych możemy również pochwalić
się badaniami struktury nadcząsteczkowej nowych polimerów, syntezowanych w Instytucie Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii
Nauk, a badanych w naszych laboratoratoriach – mowa tutaj o polimemerach
z pamięcią kształtu, które docelowo
mają być stosowane w postaci stentów
chirurgicznych.
Ważną gałęzią badań podstawowych
w dyscyplinie inżynierii środowiska,
realizowanych na naszym wydziale, są
również badania prowadzone w kierunku otrzymywania biopaliw z biomasy
– tutaj liderem jest Pan dr inż. Mariusz
Kuglarz, realizujący obecnie projekt
badawczy w ramach inicjatywy Iuventus
Plus. Realizacja tego projektu jest jeszcze bardziej cenna, jeśli weźmiemy
pod uwagę, że w konkursie w ramach tej
inicjatywy współczynnik sukcesu wyniósł jedynie 6,3%, tak więc dr inż.
Mariusz Kuglarz pokonał całą rzeszę
konkurentów. Sam temat badawczy jest
efektem współpracy międzynarodowej
i stażu, który Pan Doktor realizował na
Uniwersytecie Technicznym w Kopenhadze.
Materiały biodegradowalne i procesy
biotechnologiczne związane z ich otrzymywaniem czy modyﬁkacją są obecnie
bardzo ważnym kierunkiem badań na
całym świecie. W ten trend wpisujemy
się realizacją projektu o akronimie ELMO
- Nowe enzymy do modyﬁkacji polisacharydów, ﬁnansowanego w ramach
inicjatywy ERA-IB2. Jest to projekt
międzynarodowy, współﬁnansowany
w zdecydowanej mierze przez partnerów przemysłowych z Niemiec i Finlandii, w jego realizacji oprócz naszego
Wydziału udział bierze Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi,
centrum badawcze VTT z Finladii, jak
również ﬁrmy Roal oraz ABEnzymes.
Jesteśmy, pomimo tak małej liczby

pracowników naukowo-dydaktycznych,
najlepszym Wydziałem pod względem
naukowym. W latach 2009-2015 liczba
cytowań z naszego Wydziału wyniosła
1931, co było wynikiem ponad 2,7 razy
lepszym w porównaniu do kolejnego
w rankingu Wydziału naszej Uczelni.
Jednocześnie Indeks Hirscha, będący
wskaźnikiem określenia indywidualnego
dorobku naukowego, który wynika (jest
mierzony) z osiągnięć naukowych z uwzględnieniem liczby publikacji i liczby
cytowań na naszym Wydziale w roku
2015 wyniósł 166. Cytowania są wskaźnikiem pokazującym, że nasze badania
są dostrzegane na świecie, i tutaj jako
ciekawostkę można podać, że jeśli
przeanalizujemy bazy danych publikacji naukowych z uwzględnieniem aﬁliacji
w Bielsku, to pod względem cytowań
konkurujemy tylko z lekarzami z Beskidzkiego Centrum Onkologii.
Na naszym Wydziale, ze względu na
specyﬁkę, działalność naukowo-badawcza prowadzona jest w zakresie
badań materiałowych, włókienniczych,
środowiskowych i budowlanych. Jest to
bardzo obszerny zakres i zróżnicowanie
jest olbrzymie. Biorąc pod uwagę ten
szeroki zakres działalności bardzo trudno w kilku zdaniach wymienić i opisać
dokładnie możliwości badawcze Wydziału. Starając się bardzo esencjonalnie ująć tematykę i obszary badawcze
prowadzone na Wydziale, najprościej
będzie przedstawić wszystko w odniesieniu do działających Instytutów. I tak:
Działania badawcze Instytutu Inżynierii
Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
koncentrują się na badaniach morfologii, struktury cząsteczkowej, struktury
nadcząsteczkowej oraz właściwości
ﬁzykochemicznych materiałów polimerowych, w tym polimerów ciekłokrystalicznych, mieszanin polimerowych,
biopolimerów, włókien naturalnych
i syntetycznych. W kontekście badań
struktury polimerów należy wspomnieć
o specjalistycznym oprogramowaniu do
badań rentgenograﬁcznych, opracowanym i rozwijanym w ramach działalności
naukowej pracowników instytutu. Ponadto w instytucie prowadzone są również badania w zakresie nowych technologii wytwarzania materiałów, w tym
nanomateriałów, oraz wpływu dodatków uszlachetniających na strukturę gotowego produktu. Nie można również
zapomnieć o działalności związanej
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z badaniami właściwości użytkowych
materiałów włókienniczych, w tym tekstyliów technicznych, włóknin, tkanin,
dzianin oraz odzieży, z uwzględnieniem
odzieży specjalistycznej. Materiały włókiennicze i odzież badane są m.in. pod
kątem trwałości cech użytkowych oraz
komfortu użytkowania. Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych może się ponadto pochwalić
wynikami w zakresie badań biomedycznych, m.in. materiałów opatrunkowych czy włókien i substancji bioaktywnych.
Odrębnym zagadnieniem jest działalność w ramach Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych samodzielnego Laboratorium Geosyntetyków i Wyrobów Włókienniczych,
utrzymującego się praktycznie z badań
zleconych przez przedsiębiorstwa. Mimo że nie jest to laboratorium akredytowane, cieszy się od lat uznaniem ze
strony laboratoriów akredytowanych
i uczestniczy regularnie w międzylaborator yjnych badaniach porównawczych. Co ważne, wyniki badań prowadzonych na zlecenie przedsiębiorstw,
uznawane są przez jednostki certyﬁkujące.
Drugi Instytut działający w ramach Wydziału to Instytut Ochrony i Inżynierii
Środowiska. Pracownicy Instytutu zajmują się działalnością naukowo-badawcza w zakresie metod ochrony szaty roślinnej na różnych poziomach jej organizacji, wykorzystania organizmów żywych w bioindykacji skażeń środowiska
naturalnego oraz biologii i ekologii inwazyjnych gatunków roślin naczyniowych. Mocno rozbudowanym obszarem
zainteresowań badawczych pracowników Instytutu jest udoskonalanie procesów oczyszczania ścieków zarówno komunalnych, jak i przemysłowych, procesów stabilizacji beztlenowej osadów
ściekowych, a także możliwości otrzymywania biopaliw z biomasy. Równie
ważna działalność naukowo-badawcza
skoncentrowana jest na badaniach z zakresu wpływu warunków topoklimatycznych i meteorologicznych na koncentrację i rozpraszanie zanieczyszczeń
powietrza w rejonach górskich, monitoringu zanieczyszczeń obszarowych
i rozproszonych w zlewniach górskich
i nizinnych, a także środowiskowych
demograﬁcznych podstaw zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
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zwłaszcza w zakresie użytkowania ziemi
oraz turystyki i agroturystyki.
Trzecim Instytutem działającym w ramach WIMBiŚ jest Instytut Budownictwa, którego pracownicy swoją działalność naukowo-badawczą realizują samodzielnie bądź w zespołach. Działalność ta koncentruje się na badaniach
wytrzymałości materiałów, stosowania
innowacji w budownictwie, monitoringu
budowli za pomocą światłowodów
z siatkami Bragga i OTDR. Innymi działaniami są badania dotyczące bezdotykowych systemów pomiaru odkształceń, obliczeń i symulacji wytrzymałościowych, projektowaniu posadowień
oraz badanie stanów granicznych w geotechnice. Ważnymi pracami są również te związane z modelowaniem właściwości ﬁzycznych materiałów klasyﬁkowanych pod pojęciem szeroko rozumianej chemii budowlanej, w szczególności: budowlanych powłok ochronnych
(farb i tynków cienkowarstwowych) w
systemach akrylowych, silikonowych,
krzemianowych, zapraw budowlanych
(cementowych, cementowo – polimerowych), zapraw do specjalnych zastosowań, powłok do ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych, materiałów
do iniekcji chemicznej, tynków renowacyjnych. Pracownicy zajmują się również
badaniami z zakresu wykorzystania
w budownictwie i inżynierii środowiska
nowoczesnych tekstyliów w tym geotekstyliów oraz tekstyliów technicznych.
Odrębnymi zagadnieniami badawczymi
są inżynieria ruchu drogowego oraz
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z tego zakresu również wykonywane są opinie, ekspertyzy i analizy.
Oczywiście prowadzone są również badania wspólne, łączące zainteresowania
i pomysły naukowe pracowników wszystkich instytutów, co następnie przekłada
się na wspólne publikacje naukowe
w wysoko punktowanych czasopismach.
– Czy ukończenie studiów na Wydziale daje duże możliwości zatrudnienia?
- WIMBiŚ jest nastawiony na kształcenie
absolwentów z kompetencjami o charakterze użytkowym, takich, których
umiejętności i wiedza są potrzebne
w przemyśle, w przedsiębiorstwach i innych instytucjach otoczenia uczelni. Nasze kierunki kształcenia, tj. włókiennictwo, inżynieria środowiska, inżynieria
materiałowa, ochrona środowiska i bu-

downictwo są nastawione na potrzeby
rynku pracy i pracodawców. To, w jaki
sposób nasi absolwenci radzą sobie na
rynku pracy jest dla nas bardzo ważne.
Wprowadzając do programów studiów
nowe treści, staramy się dbać zarówno
o rozwój tzw. umiejętności “twardych”,
inżynierskich, jak i “miękkich” kompetencji społecznych, dzięki którym nasi
absolwenci będą mogli w sposób
bardziej skuteczny komunikować się
w środowisku pracy.
Naszych absolwentów możemy znaleźć
w całej Polsce, pracują na różnych stanowiskach - od prezesów po technologów,
są również twórcami i właścicielami
bardzo innowacyjnych przedsiębiorstw.
Najciekawiej przedstawia się sytuacja
absolwentów kierunku włókiennictwo,
którzy absorbowani są przez rynek pracy jeszcze przed zakończeniem studiów.
Nie ma tygodnia, żebyśmy nie dostawali
z przemysłu zapytań o tych właśnie
absolwentów. Problem polega jednak
na tym, że ze względu na małą liczbę
kandydatów i studentów tego kierunku,
nie możemy zaspokoić zapotrzebowania rynku pracy. Z drugiej strony w świadomości społecznej włókiennictwo kojarzone jest z branżą wysokiego ryzyka
i z zawodami zagrożonymi bezrobociem
- co z perspektywy kilku ostatnich lat
okazuje się być mitem, ponieważ jest to
jedna z branż charakteryzujących się
nieustannym wzrostem produkcji, zysków i rosnącym eksportem.
Mury naszego Wydziału w ostatnich
latach opuściły pierwsze roczniki absolwentów kierunku budownictwo, na rynku pracy radzą sobie bardzo dobrze.
W niedalekiej przyszłości będziemy
oczekiwać na dane statystyczne, mówiące o tym, ilu z naszych inżynierów uzyskało uprawnienia budowlane, ale już teraz słyszymy pochlebne opinie z uczelni, na których nasi absolwenci kontynuują studia II stopnia, mówiące o tym, że
zostali wykształceni w sposób rzetelny co jest dla nas powodem do dumy. Podobne pochlebne opinie docierają do
Władz Wydziału z Śląskiej oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(rozmawiała MS)

NAUKA

Tatry Mountain Resorts

Zdjęcie: Artur Biela

patronem biznesowym kierunku: zarządzanie

Kategoria
Naukowa B dla WNoZ
Decyzją z dnia 22 marca 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przyznał Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej: Wydziałowi Nauk o Zdrowiu kategorię
naukową B. Wniosek o ponowną
ocenę jednostki naukowej Wydział
zgłosił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 28 września 2015 r.
W ocenie Wydziału Nauk o Zdrowiu
stosowano następujące kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty
działalności naukowej i pozostałe
efekty działalności naukowej.
Warto zaznaczyć, że w dwóch kategoriach wartości ocen WNoZ w porównaniu z jednostkami referencyjnymi
są wyższe. Biorąc pod uwagę kategorię
III "Materialne efekty działalności naukowej" Wydział uzyskał 4,00 pkt, przy
ocenie 1,47pkt dla jednostki referencyjnej dla kategorii B i ocenie 2,73 pkt
dla jednostki referencyjnej dla kategorii
A. Jak czytamy w dokumencie: "Zdaniem
Zespołu przedstawiony w sprawozdaniu
program działań naprawczych i restrukturyzacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej może w przyszłości przynieść korzystne zmiany jakości
działalności naukowej Jednostki".
(R)

Międzynarodowa ﬁrma Tatry Mountain Resorts (w skrócie TMR) objęła
patronat nad kierunkiem zarządzanie prowadzonym w ramach studiów I i II stopnia na Wydziale Zarządzania i Transportu.
Firma TMR jest liderem rynku turystycznego w Europie ŚrodkowoWschodniej obsługującym ośrodki górskie i świadczącym różnorodne usługi
turystyczne. Wśród ośrodków górskich
TMR znajdują się Szczyrkowski Ośrodek
Narciarski oraz ośrodki w Czechach i na
Słowacji (Jasná, Tatrzańska Łomnica,
Stary Smokowiec i Jezioro Szczyrbskie).
Firma prowadzi także znane parki rozrywki: Śląskie Wesołe Miasteczko i Tatralandię. Akcje TMR notowane są na
giełdach papierów wartościowych
w Bratysławie, Pradze i Warszawie.
W dniu 28 czer wca br. stosowne
porozumienie o współpracy podpisali

prof. Ryszard Barcik, rektor Akademii
Techniczno-Humanistycznej oraz pan
Július Vinter z Tatry Mountin Resorts
pełniący funkcję Country Manager
Poland.
Od lewej stoją: prof. Katarzyna Żyminkowska, pani Joanna Kravjar-Ciesielska,
kierownik biura zarządu TMR Poland,
pan Július Vinter, TMR Country Manager
Poland oraz rektor prof. Ryszard Barcik.
Jednym z celów podjętej współpracy
jest zwiększenie udziału treści praktycznych w ofercie dydaktycznej kierunku Zarządzanie poprzez przedkładanie
propozycji tematów prac dyplomowych,
prowadzenie wykładów gościnnych czy
konsultowanie programów studiów
przez patrona biznesowego. Koordynatorem współpracy z ramienia ATH jest
Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości.
(prof. ATH dr hab. Katarzyna
Żyminkowska)

Wykład dr Li Junyu
W dniu 08.04.16 na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska odbyło się seminarium Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych, w trakcie którego wykład pt. : "Properties of polymers on polystyrene nanoparticles"
wygłosił dr Li Junyu - pracownik
naukowy DSM Resolve w Gelleen
w Holandii, jednego z najbardziej
znanych europejskich ośrodków na-

ukowo-badawczych zajmujących się
badaniami materiałów polimerowych.
Wizyta odbyła się z inicjatywy Dr Li
Junyu w związku z jego konsultacjami
z prof. ATH dr. hab. Stanisławem Rabiejem dotyczącymi metod analizy komputerowej i oprogramowania stosowanego w rentgenowskich badaniach strukturalnych polimerów.
(R)
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Młody naukowiec z Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska laureatem ministerialnego konkursu „Iuventus Plus”
Dr inż. Mariusz Kuglarz z Instytutu
Ochrony i Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska znalazł się
w gronie laureatów V edycji Konkursu
„Iuventus Plus” organizowanego
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Konkurs przeznaczony jest dla młodych
naukowców, do 35 roku życia, prowa-

dzących badania naukowe na wysokim
poziomie i posiadających wyróżniający
się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym. W
tej edycji konkursu rozpatrzono aż 894
wnioski młodych naukowców, a wyłonionych zostało tylko 56 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową
nie mniejszą niż 86 pkt.
Pełna lista laureatów dostępna jest na-

stronie MNiSW:
www.nauka.gov.pl/aktualnosciministerstwo/v-edycja-iuventus-plusrozstrzygnieta.html
Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
(Dział Nauki i Współpracy
Międzynarodowej)

Zdjęcie: Artur Biela

IV warsztaty naukowe dla doktorantów
w dyscyplinie Inżynieria Produkcji

W dniach 23-24 czerwca 2016 roku
odbyły się w Bielsku-Białej
w Hotelu DĘBOWIEC „IV Warsztaty
Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji” zorganizowane przez Katedrę Inżynierii Produkcji z Wydziału Budowy Maszyn
i Informatyki Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej.
Podczas warsztatów odbyło się również posiedzenie Komitetu Inżynierii
Produkcji Polskiej Akademii Nauk.
Podczas kolejnych sesji pracownicy
różnych wydziałów uczelni krajowych,
a w szczególności doktoranci kierunku
Inżynieria Produkcji, zaprezentowali realizowane badania naukowe w ramach
dyscypliny Inżynieria Produkcji. Głównym celem warsztatów jest prezentacja
wyników badań związanych z wykony-
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waniem prac doktorskich o tematyce:
organizacja i zarządzanie produkcją oraz
usługami, wybrane zagadnienia inżynierii procesów wytwarzania, zarządzanie innowacjami, zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi,
optymalizacja łańcuchów dostaw i logistyka, zarządzanie jakością, systemy
wspomagania decyzji, zarządzanie wiedzą produkcyjną, prognozowanie
w przedsiębiorstwie, modelowanie i symulacja komputerowa, kształtowanie
środowiska pracy, bezpieczeństwo
pracy, efektywność, produktywność i organizacja przedsiębiorstw.
W warsztatach wzięło udział 92 uczestników z 18 uczelni, w tym członkowie Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. W trakcie warsztatów wygłoszono 40 referatów. Na

posiedzenie Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk przedstawiono między innymi plany związane
z uzyskaniem praw doktoryzowania i habilitowania na wydziałach krajowych
uczelni, zaprezentowano plany rozwoju
kierunków studiów związanych z zagadnieniami inżynierii produkcji.
Więcej informacji o zorganizowanych
warsztatach można znaleźć na stronie:
www.warsztatyip.ath.bielsko.pl
Zapraszamy do udziału w kolejnych
V warsztatach, które w przyszłym roku
zostaną zorganizowane przez Politechnikę Częstochowską.
(dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH)

NAUKA

SZCZĘŚNIAK
Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Zdjęcie: Artur Biela

patronem biznesowym kierunku Zarządzanie

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z Bielska-Białej objęła
patronat nad kierunkiem zarządzanie prowadzonym w ramach studiów
I i II stopnia na Wydziale Zarządzania
i Transportu.
Firma funkcjonuje na rynku od ponad 20
lat i jest czołowym producentem pojazdów specjalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, eksportującym ponad 40% produkcji. W dniu 20 czerwca
br. stosowne porozumienie podpisali
prof. Ryszard Barcik, rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz mgr
Grzegorz Szczęśniak, prezes zarządu
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z
o.o. Jednym z celów podjętej współpracy jest zwiększenie udziału treści
praktycznych w ofercie dydaktycznej
kierunku zarządzanie poprzez przedkładanie propozycji tematów prac dyplomowych, prowadzenie wykładów
gościnnych czy konsultowanie programów studiów przez patrona biznesowego. Koordynatorem współpracy z ramienia ATH jest Katedra Marketingu
i Przedsiębiorczości (prof. ATH dr hab.
Katarzyna Żyminkowska i dr Irena
Dudzik-Lewicka).
(prof. ATH dr hab.
Katarzyna Żyminkowska)

Od lewej stoją: prezes zarządu mgr Grzegorz Szczęśniak, project manager dr inż. Paulina Nogowczyk, prof. Ryszard Barcik.

Eurosymbol
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej otrzymała tytuł
Eurosymbol Synergii Nauki i Biznesu
2016. Redakcja Monitora Rynkowego
w Dzienniku Gazecie Prawnej i Monitora Biznesu w Rzeczpospolitej postanowiła docenić władze uczelni za
ciężką pracę, popartą wynikami, w zakresie współpracy świata nauki i biznesu.
ATH podejmowanymi działaniami ukazuje, że dla współczesnej gospodarki
priorytetową rolę odgrywa wiedza
połączona z praktyką. Istniejące od siedmiu lat Centrum Innowacji i Transferu
Technologii to przykład, że ATH jako
jedyna uczelnia na Podbeskidziu rozwija
kontakty i współpracę z przedsiębiorcami. W ten sposób środowisko naukowe ATH rozwija przedsiębiorczość
akademicką, umożliwiając studentom

dostęp do pracodawców, środowisku
biznesu współpracę z wybitną kadrą naukową, promocję oferty technologicznej i badawczej, które niosą za sobą
liczne korzyści.
W zeszłym roku uczelnia otrzymała pre-

stiżowy tytuł w kategorii Nowoczesnego Kształcenia udowadniając, że
w krótkim czasie można stworzyć siedemnaście kierunków studiów obrazujących jakość kształcenia na najwyższym poziomie.
(R)
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W dniach 2-5 marca br. odbył się IV
Kongres Wentylacji Mechanicznej
i Terapii Oddechowej.
Głównym organizatorem tej największej w Polsce konferencji poświęconej
zagadnieniom wentylacji mechanicznej
było Stowarzyszenie Pro Vita, a współorganizatorami: Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa
Medycznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
Konferencję otworzył rektor ATH prof.
Ryszard Barcik. Program obejmował
prelekcje, dyskusje oraz warsztaty gwarantujące szeroki zakres tematyki poświęconej wentylacji mechanicznej.
W kongresie wzięli udział lekarze, pielęgniarki oraz przedstawiciele ﬁrm z całej
Polski.
(R)

Projekt
Wyszehradzki
Tzw. Small Grant, pod nazwą: Crossborder Bees in V4 Countries - Building
of Educational Entre-preneurship
Start-ups in V4 Group, otrzymali
pracownicy Akademii TechnicznoHumanistycznej do realizacji w semestrze zimowym kolejnego roku
akademickiego. Oprócz ATH, w projekcie biorą udział trzy uczelnie
partnerskie ze Słowacji, Czech i Węgier, kolejno: Alexander Dubček
University of Trenčín, VŠB - Technical
University of Ostrava oraz Szent
Istvan University.
Zespół projektowy tworzą: prof. ATH dr
hab. Katarzyna Żyminkowska, kierownik
projektu, dr Agnieszka Barcik, dr Piotr
Dziwiński, dr Marcin Jakubiec, dr Dagmara Mika. Główny cel projektu koncentruje się wokół praktycznych as-
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Udane podsumowanie
Akademickiego Forum Humanistycznego

Zdjęcie: Archiwum WHS

IV Kongres
Wentylacji
Mechanicznej
i Terapii
Oddechowej

Ponad dwadzieścia osób wysłuchało
w czwartek 12 maja wykładu prof.
ATH dra hab. Marka Bernackie-go pt.
"Pomniki i tablice pamiątkowe Bielska-Białej - próba typologii". Prelegent powtarzał tezy zawarte w artykule, który wszedł w skład książki
"Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako
kulturowy palimpsest", posiłkując się
jednocześnie slajadmi i przedstawiając kilkadziesiąt przykładów tzw.
małej architektury miejskiej.
W Bielsku-Białej - mówił prof. Bernacki znajduje się ponad sto zarejestrowanych pomników i tablic, które wstępnie
można by podzielić na trzy kategorie:
1/ Pomniki znanych osób (związaych lub
niezwiązanych bezpośrednio z naszym
miastem); 2/ Pomniki chwały i męczeństwa oraz pomniki kultu religijnego naszych przodków; 3/ Pomniki
techniki, przyrody i inne. Omawiając

pektów transgranicznej przedsiębiorczości w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
Projekt jest dedykowany studentom
uczelni partnerskich. Ma przynieść
studentom nowe kontakty, doświadczenie oraz wsparcie w zakresie kreowania pomysłów na start-upy w środowisku transgranicznym. Projekt obejmie organizację treningów (workshops), w trakcie których studenci pracując w międzynarodowych zespołach
będą kreowali pomysły na ich własny
biznes. Studenci otrzymają wsparcie
zarówno od pracowników uczelni, jak
również przedstawicieli biznesu, a także
wiedzę w obszarach: uwarunkowań
transgranicznego biznesu, prawnych i
ekonomicznych warunków jego prowadzenia oraz umiejętności w zakresie
zarządzania.

najciekawsze przykłady, prelegent zaznaczył, że w jego opinii w mieście brak
jakiejś jednolitej, przemyślanej polityki
odnośnie upamiętniania osób tworzących symboliczną przestrzeń Bielska
i Białej. Zaproponował, by powstał specjalny zespół składający się z historyków,
historyków sztuki, artystów i architektów, który wypracowałby nową regionalną politykę historyczną uwzględniającą zapomniane bądź spychane w zbiorową nieświadomość fakty niełatwej
historii dwumiasta nad rzeką Białą. Historii współtworzonej przez przedstawicieli kilku narodów: Polaków,
Niemców, Żydów, Czechów, Słowaków
czy Węgrów.
Prof. Bernacki wymienił na koniec "listę
marzeń" obejmującą kilka pomników,
które mogłyby powstać, np. Ignacego
Krasickiego, Jerzego Zitzmana, Karola
Korna, Theodora Haase, Zbigniewa
Pietrzykowskiego czy Marii Koterbskiej.
Po wykładzie wywiązała się ożywiona
dyskusja, w której wzięli udział m.in.
rektor ATH prof. Jarosław Janicki, pani
mgr Kinga Kawczak, pracownik Muzeum
Historycznego Bielska-Białej oraz prof.
Stanisław Zawiślak. Wykład o pomnikach Bielska-Białej zakończył całoroczny
cykl spotkań organizowanych w roku
2015/2016 w ramach Akademickiego
Forum Humanistycznego. Od października 2016 r. ruszył kolejny cykl Forum.
(mb, rp)
Projekt ma popularyzować zakła-danie
przedsiębiorstw w obszarze transgranicznym, tak, aby wspierać rozwój przedsiębiorczości i całej gospodarki Grupy
Wyszehradzkiej.
Ponadto, projekt wpisuje się w promocję studiów magisterskich realizowanych w języku angielskim na kierunku zarządzanie – International Management. Zakłada m. in. aktywny udział
studentów tych studiów. Warunkiem
kwaliﬁkacji studentów do projektu
będzie m. in. znajomość języka angielskiego.
Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia strony internetowej projektu oraz podpisania umowy o realizacji z Funduszem Wyszehradzkim.
(Zespół projektu)
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Decyzją Komisji Certyﬁkującej oceniającej aplikacje I edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu
Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” kierunek Transport uzyskał
Certyﬁkat i Znak Jakości „Studia
z Przyszłością”.
W ocenie ekspertów reprezentujących
środowisko akademickie, gospodarcze
oraz eksperta działającego w imieniu
organów statutowych Fundacji Rozwoju
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego kierunek Transport prowadzony jest zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym.
Pozytywna decyzja Komisji stanowi
dowód uznania dla zaprojektowanej
i wdrażanej na certyﬁkowanym kierunku
studiów koncepcji kształcenia, która
posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie
umiejętności i kompetencji społecznych
poszukiwanych przez pracodawców.
W tej ocenie kierunek transport (studia I
stopnia) prowadzony na Wydziale
Zarządzania i Transportu Akademii
Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej uzyskał maksymalną liczbę punktów rankingowych. Biorąc pod uwagę
liczbę przyznanych punktów oraz nowatorskie i unikalne rozwiązania w zakresie
bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny kierunek
uzyskał dodatkowe wyróżnienie, jakim
jest Certyﬁkat Nadzwyczajny „Laur innowacji”.
Uroczystość wręczenia nadanych certyﬁkatów odbyła się podczas Gali Finałowej Programu w dniu 16 marca
2016 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie. Certyﬁkaty z rąk
organizatorów odebrał Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu dr hab.
inż. Andrzej Maczyński prof. ATH.
(dr inż. Mariusz Kubański)

Zdjęcie: archiwum WZiT

Certyﬁkat i Znak Jakości
„Studia z przyszłością”

Powołanie prof. Rabieja
Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Rabiej
został powołany w skład Komitetu
Krystalograﬁi Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016 - 2020. Wręczenie
powołania przez Dziekana Wydziału
III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN,
prof. dr hab. Romana Micnasa miało
miejsce w dniu 01.03.2016 w siedzibie Wydziału w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Jest to już druga kadencja pracy prof.
Rabieja w Komitecie Krystalograﬁi.
Zakres zainteresowań i działań Komitetu
obejmuje krystalograﬁę oraz zastoso-

wania metod kr ystalograﬁcznych
w różnych obszarach nauki i gospodarki.
Komitet ma charakter interdyscyplinarny. W skład Komitetu wchodzi nie więcej
niż 30 członków, specjalistów w zakresie reprezentowanej przez Komitet problematyki naukowej, wyłonionych w wyniku wyboru przez środowisko naukowe
krystalograﬁi.
Oprócz działania w Komitecie Krystalograﬁi, prof. Rabiej jest od roku 2007
członkiem Zespołu Materiałów Polimerowych, Komitetu Nauk o Materiałach Polskiej Akademii Nauk.
(R)
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Problemy społeczne Żywiecczyzny pod lupą socjologów
Żywiecczyzny w opinii mieszkańców”,
która jest pokłosiem badań realizowanych w 2015 roku pod kierunkiem
dr Katarzyny Piątek, przez studentów
socjologii Akademii Techniczno-Huma-nistycznej w Bielsku-Białej, została życzliwie i z zainteresowaniem
przyjęta przez przedstawicieli instytucji gminnych i powiatowych
Żywiecczyzny, jak i samych mieszkańców.
Publikacja prezentuje opinie przedstawicieli piętnastu gmin powiatu
żywieckiego na temat kluczowych problemów społecznych, obecnych w ich
środowisku. Dla zapewnienia jak największej reprezentatywności badań,
próba dobrana została kwotowo. Zyskano dzięki temu „podzbiór danych
pochodzących z populacji i będący
podstawą uogólnień na całą populację”.
W badaniu wzięły łącznie udział 743
osoby. Główną metodą badawczą był
sondaż diagnostyczny.
Respondenci pytani byli o to, które
kwestie społeczne występują w ich gminie, jakie jest ich natężenie i dotkliwość.
Starano się także ustalić, jakie w opinii
badanych są źródła występowania poszczególnych problemów, oraz jakiego
typu działania należałoby podjąć, aby
zredukować ryzyko rozwoju poszczególnych problemów lub je wyeliminować. Ankietowani poproszeni zostali
także o ocenę inicjatyw realizowanych
w ich gminach, w kierunku rozwiązywania problemów społecznych. Interesujące z punktu widzenia omawianego
zagadnienia było rozpoznanie indywidualnych doświadczeń mieszkańców,
oraz ich wpływu na poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie z zamieszkiwania w danej miejscowości. Respondenci odnosili się do zawartych w ankiecie zagadnień, kierując się własnymi
odczuciami, doświadczeniami i obserwacjami. Z badań w poszczególnych
gminach wyłoniło się kilka wspólnych
punktów, które pozwalają uogólnić
wyniki na całą populację mieszkańców
Żywiecczyzny, zwłaszcza, że dokonane w
trakcie eksploracji ustalenia zbieżne są w
wielu punktach z efektami badań prowadzonych na poziomie całego województwa śląskiego.
Wśród kluczowych problemów społecznych dostrzeganych w gminach
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powiatu żywieckiego najczęściej respondenci wskazywali bezrobocie (85%),
alkoholizm (74%) i ubóstwo (41%).
Kolejne istotne kwestie wymieniane jako odczuwalne to starzenie się społeczeństwa (38%), przemoc w rodzinie
(31%), niepełnosprawność i długotrwała
choroba (29%) oraz samotne rodzicielstwo (28%). Pozostałe problemy pojawiały się zdecydowanie rzadziej.
Biorąc pod uwagę skalę występowania
poszczególnych problemów w gminie
ponownie przodowały trzy problemy
społeczne: bezrobocie (23% badanych
wskazało na przeciętne natężenie problemu, 34% uznało, że jest ono duże,
a 25% że bardzo duże), alkoholizm (24%
uznało, że jego skala jest umiarkowana,
32% że jest duża, a 20%, że bardzo duża)
i starzenie się społeczeństwa (24%
badanych zaznaczyło umiarkowany
poziom nasilenia pro-blemu, 18% duży,
a 10% bardzo duży). Umiarkowane
nasilenie problemu zaznaczono też
w stosunku do ubóstwa, niepełnosprawności i długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i przemocy w rodzinie.
Pozostałe z wymienionych problemów
uznano za mało natężone w skali całego
powiatu.
Respondenci zostali poproszeni również o ocenę poszczególnych instytucji
pod względem działań podejmowanych
na rzecz rozwiązywania problematycznych kwestii Najkorzystniej ocenione
zostały instytucje edukacyjne i kulturalne, w dalszej kolejności plasowały się instytucje pomocowe, oraz władze gminne i powiatowe, Policja, stowarzyszenia
oraz kościoły i związki wyznaniowe.
Badani wymienić mieli również wybrane
aktywności, które w ich opinii przyczyniają się do rozwiązywania i proﬁlaktyki
problemów społecznych. Najczęściej
wskazywanymi były: pomoc sąsiedzka,
organizacja czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży w trakcie dni wolnych od
nauki w placówkach szkolnych oraz
zapewnienie opieki dla najuboższych.
Aby dokonać pomiaru wpływu występowania problemów społecznych
w środowisku na poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie z zamieszkiwania
w danej miejscowości, respondentów
poproszono o ocenę własnego poczucia
bezpieczeństwa. Zdecydowania wię-

kszość uznała, iż ich poziom poczucia
bezpieczeństwa jest dostateczny, a w
drugiej kolejności duży. Niewielki odsetek badanych sugerował brak poczucia bezpieczeństwa w miejscu swojego
zamieszkania. Generalnie uznać można,
że mieszkańcy powiatu czują się bezpiecznie w swojej społeczności.
Badani zostali również zapytani o stopień zadowolenia z poszczególnych
warunków życia w gminie. Z przeprowadzonych eksploracji wynika, że mieszkańcy gmin w największym stopniu są
zadowoleni z warunków mieszkaniowych, szkolnictwa, dostępności do handlu i usług, dostępu do internetu, dostępu do kultury i rozrywki. W przeciętnym stopniu ankietowani wyrażali zadowolenie z organizacji czasu wolnego
i miejsc rekreacji oraz poziomu opieki
społecznej. Brak zadowolenia, lub ewentualnie jego niski poziom badani deklarowali w odniesieniu do poziomu
opieki zdrowotnej, stanu dróg oraz
dostępu do doradztwa psychologicznego i prawnego. Niestety, respondenci uznali, iż zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne ich miejscowości jest bardzo niskie, a więzi społeczne słabe, co nie sprzyja integracji
i partycypacji w życiu społeczności lokalnej. Z socjologicznego punktu widzenia jest to reﬂeksja bardzo niepokojąca, ale równocześnie będącą asumptem do intensyﬁkacji działań zmierzających do budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Podsumowując, w opinii mieszkańców
trzy problemy w powiecie żywieckim
wysuwają się na czoło, są nimi: bezrobocie, alkoholizm i ubóstwo. Te problemy wymienione były również jako
najbardziej nasilone. Wśród podstawowych przyczyn ich pojawiania się
respondenci wskazali ogólną, niekorzystną sytuację w kraju, brak miejsc
pracy oraz brak perspektyw dla młodzieży, co również wiązało się z sytuacją
na lokalnym rynku pracy. Spostrzeżenia
badanych zbieżne są w zdecydowanym
stopniu z eksploracjami prowadzonymi
w województwie śląskim.
Wśród działań wspomagających rozwiązywanie problemów społecznych
w powiecie przodują takie jak: pomoc
sąsiedzka, organizacja czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży oraz pomoc soc-
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jalna dla najuboższych. W poszczególnych gminach wskazania te nieco się
różniły, podobnie jak w ocenie działań
podejmowanych przez poszczególne
instytucje. W skali całego powiatu
najbardziej korzystnie ocenione zostały
placówki edukacyjne. W pozostałych
przypadkach postrzeganie aktywności
poszczególnych instytucji było silnie
zróżnicowane, co nie pozwala na
uogólnienia i wyróżnianie żadnej z nich.
Oczywiście prezentowane analizy nie są
wyczerpujące, niemniej jednak ukazują
najważniejsze mocne i słabe strony oraz
szanse i zagrożenia w obszarze przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych w powiecie. Wśród
wymienianych w większości przypadków mocnych stron i szans dla
powiatu znajdują się: położenie geograﬁczne i atrakcyjność turystyczna
gmin, współpraca ze Słowacją, wspól-

ne działania w ramach Euroregionu,
możliwość realizowania szeregu projektów w zakresie polityki społecznej
przy wsparciu Unii Europejskiej, jak też
wiele inicjatyw samorządowych pozwalających na wdrażanie poszczególnych
projektów.Pośród słabych stron i zagrożeń po-jawiły się czynniki związane
z ogólną sytuacją społecznogospodarczą kraju, ograniczonymi funduszami
na realizację zadań z zakresu polityki
społecznej, problemami bezrobocia,
ubóstwa i alkoholizmu, oraz procesami
demograﬁcznymi wpływającymi na
starzenie się społeczeństwa i osłabienie
kapitału społecznego.
Podkreślić należy, iż Żywiecczyzna wykazuje duży potencjał, który można
wykorzystać w kierunku minimalizacji
występowania problemów społecznych.
Sami mieszkańcy wskazują na liczne
rozwiązania, które możliwe są do wpro

-wadzenia, w tym przypadku warto do
nich sięgnąć.
Mamy nadzieję, iż prezentowane w raporcie badania przyczynią się do opracowania kompleksowej diagnozy problemów społecznych w powiecie żywieckim oraz zarysują obszary, które
powinny zostać wzięte pod uwagę przy
konstruowaniu strategii rozwiązywania
problemów społecznych w kolejnych
latach i budowaniu spójnego systemu
działań w tym zakresie na Żywiecczyźnie. Wierzymy też, iż podjęta przez
nas inicjatywa uwidoczni rolę Akademii
Techniczno-Humanistycznej zarówno
w badaniu, analizowaniu, jak i kształtowaniu życia społeczno-gospodarczego społeczności lokalnej i będzie impulsem do dalszej, owocnej współpracy
również z innymi powiatami.
(dr Katarzyna Piątek)

XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Zdjęcie: archiwum WBMiI

Współrzędnościowa Technika Pomiarowa

18 kwietnia br. w Centrum Kongresów i Rekreacji "Orle Gniazdo"
w Szczyrku rozpoczęła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Współrzędnościowa Technika Pomiarowa.
Konferencję, w imieniu rektora ATH prof.
Ryszarda Barcika otworzył prorektor ds.
nauki i ﬁnansów prof. Kazimierz Niko-

dem. Uczestników przywitał również
dziekan Wydziału Budowy Maszyn
i Informatyki ATH prof. Jacek Stadnicki.
Celem konferencji jest wymiana informacji na temat postępu naukowego
i technicznego w zakresie budowy,
oprogramowania, praktyki pomiarowej
oraz dokładności współrzędnościowych
maszyn pomiarowych, a także wpływ

współrzędnościowej techniki pomiarowej na deﬁniowanie wymagań konstrukcyjnych.
Konferencja odbywa się pod patronatem IMEKO International Measurement
Confederation (TC14 – Measurement of
Geometrical Quantities) oraz Komitetu
Budowy Maszyn PAN.
(R)
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Prorektor profesor Henryk Klama zasłużony dla Samorządu Studenckiego
Dnia 9 czerwca podczas posiedzenia
Parlamentu Samorządu Studenckiego Akademii Techniczno-Humanistycznej, Parlament Samorządu
Studenckiego wręczył Panu prof. dr.
hab. Henrykowi Klamie wyróżnienie
honorowe „Zasłużony dla Samorządu
Studenckiego Akademii TechnicznoHumanistycznej”.
Podczas dziesięcioletniej pracy na stanowisku prorektora ds. studenckich
i kształcenia Pan Profesor Henryk Klama
niejednokrotnie dawał wyraz swojemu
wsparciu na rzecz inicjatyw podejmo-

wanych przez koła naukowe i organizacje studenckie. W trakcie trwania
swojej kadencji prof. Henryk Klama
usprawnił działanie systemu pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów. Wspomagał działalność Samorządu Studenckiego poprzez czynny udział
w organizacji Juwenaliów Podbeskidzia
oraz innych projektów Samorządowych. Dzięki wsparciu Pana Prorektora
powstała internetowa telewizja studencka „Samorząd Studencki TV”. W tym samym czasie Pan Prorektor czynnie przyczynił się do reaktywacji Klubu Uczel-

nianego AZS oraz włączał się w upowszechnianie sportu akademickiego
wśród studentów Uczelni i mieszkańców
Bielska-Białej. Pan Profesor przyczynił
się również do aktywizacji studenckiego
ruchu naukowego, czego wyrazem było
powstawanie nowych kół naukowych
oraz sukcesy młodych naukowców na
konferencjach.
Dziękujemy Panu Prorektorowi za wkład
w działalność Samorządu oraz życzymy
dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

w Europie wytwarzania najwyższej
jakości modułów samochodowych:
silnik, deska rozdzielcza, panel przedni,
zawieszenie, układy hamulcowe dla
marek KIA i HYUNDAI. Moduły są montowane i dostarczane do montowni KIA
i HYUNDAI w systemie just in sequence .
KraussMaﬀei jest jednym z wiodących
światowych dostawców maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa
tworzyw sztucznych i gumy. W październiku 2010 roku Grupa KraussMaﬀei
oﬁcjalnie otworzyła swój nowy zakład
produkcyjny w Sucanach (Słowacja).
Ponadto zakład jest centrum rozwojowym produkcji układów sterowniczych i elementów form wtryskowych.
Volkswagen Slovakia jest jedną z największych ﬁrm na Słowacji zatrudniającą
ok. 9 900 pracowników. Zakład w Bratysławie produkuje ekskluzywne Volkswagen Touareg, Audi Q7 oraz najmniejsze
w koncernie Volkswagen up! Skoda
Citigo, Seat Mii i karoserię dla Porsche
Cayenne. Ponad 99% produkcji traﬁa na
eksport do 148 krajów. Największymi

rynkami eksportowymi Volkswagen
Słowacja są kraje Unii Europejskiej, Chin,
USA i Rosji. Zakład Volkswagena w Bratysławie jest jedynym zakładem motoryzacyjnym na świecie produkującym pięć
marek pod jednym dachem.
W ramach wizyty na Uniwersytecie w Żylinie studenci uczestniczyli w praktycznych zajęciach z programowania
i kontroli (pomiarów dokładności)
obrabiarek CNC oraz programowania
i obsługi robotów przemysłowych, co
bardzo się im spodobało, zwłaszcza studentkom. Pracownicy Katedry Automatizácie a Výrobných Systémov zapoznali
również studentów z budową i możliwościami wykorzystania robotów przemysłowych.
Nad bezpieczeństwem uczestników
oraz rzeczy, z którymi mieli oni styczność, czuwali opiekunowie: prof. Dariusz Plinta, dr Dorota Więcek, dr Sławomir Kukla oraz dr Dariusz Więcek, który
był jednocześnie organizatorem tych
wizyt ze strony ATH.
(dr inż. Dariusz Więcek)

(Paweł Dzierza)

Jak od 9 lat, tak i w tym roku akademickim studenci kierunku zarządzania i inżynierii produkcji uczestniczyli w organizowanych przez prof.
dr. hab. inż. Ivana Kurica, w ramach
programu CEEPUS, kilkudniowych
wizytach obserwacyjno-szkoleniowych w przedsiębiorstwach regionu
żylińskiego i na Uniwersytecie w Żylinie (Słowacja). W bieżącym roku
akademickim z takiej możliwości skorzystało 75 studentów z 6 sem. I stopnia i 1 sem. II stopnia, podzielonych
na 3 grupy.
Dla studentów to wyjątkowa szansa,
ponieważ jak sami zauważają – mogą
z bliska zobaczyć wykorzystanie technologii, o których do tej pory zaledwie
słyszeli lub czytali w specjalistycznej prasie. Wizyty w zakładach przemysłowych
dają im świetną okazję do poznania czegoś, co wiąże się z ich studiami jak
również zainteresowaniami.
W tym roku studenci zwiedzali przedsiębiorstwa: Mobis Slovakia s.r.o. w Żylinie, Volkswagen Slovakia a.s. w Bratysławie oraz KraussMaﬀei Technologies
spol. s r.o. w Sucanach.
Mobis Slovakia jest głównym ośrodkiem
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Kolejna edycja
zagranicznych wizyt
studentów z kierunku
zarządzania
i inżynierii produkcji

STUDENCI / KULTURA

19 maja 2016 r. w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się konferencja zatytułowana „Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego – gospodarka,
edukacja, innowacje” organizowana
przez Samorząd Studencki Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pr zy mer ytor ycznym
wsparciu dr Joanny WróblewskiejJachny.
W imieniu środowiska studentów przybyłych licznie gości powitał ówczesny
przewodniczący Samorządu Studenckiego Paweł Dzierza. Konferencję
otworzył Rektor ATH prof. dr hab. inż.
Ryszard Barcik. Patronat honorowy
sprawował prezydent Bielska-Białej
Jacek Krywult, który rozpoczął swoim
referatem sesję plenarną. W wystąpieniu
odniósł się do obecnej polityki miejskiej
oraz wizji rozwojowej naszego regionu.
Wspomniał o zrealizowanych i planowanych inwestycjach, prestiżu imprez
kulturalnych odbywających się w Bielsku-Białej oraz wykorzystywaniu środków unijnych. Kolejny referent wygłosił
socjolog dr Dominik Batorski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas swojego
wystąpienia poruszył tematykę z zakresu nowych technologii i zmian społeczno-gospodarczych oraz wyzwań
rozwojowych stojących przed przedsiębiorcami, władzami samorządowymi
i uczelniami wyższymi. Swoimi doświadczeniami z zakresu przeciwdziałania
depopulacji oraz Specjalnej Strefy Demograﬁcznej podzieliły się: dr Katarzyna
Widera, Dyrektor Instytutu Śląskiego
w Opolu oraz dr Joanna Dybowska. Wykład z zakresu dobrych praktyk w polityce miejskiej w miastach średniej wielkości wygłosiły dr Joanna WróblewskaJachna oraz dr Aneta Bąk z Zakładu
Socjologii ATH.
Konferencję zakończyła dyskusja panelowa, w której udział wzięli: przedstawiciel Uczelni, rektor prof. dr hab.
Jarosław Janicki, który od września przejął stery Akademii; przedstawiciele samorządu gospodarczego: prezes i założyciel grupy Rekord Janusz Szymura,
prezes Agencji Rozwoju Regionalnego
Stanisław Ginda, członek Regionalnej Iz-

Zdjęcia: Koło Fotogrﬁczne FOCUS

Studencka konferencja o Bielsku-Białej

by Handlu i Przemysłu Henryk Rudzki,
przedstawiciel władz samorządowych,
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju
Gospodarczego Aleksandra Podsiadlik
oraz przedstawiciel Inkubatora Przedsiębiorczości ATH dr Anna FoltyniakPękala.
Podczas dyskusji poruszano tematy
dotyczące oferty edukacyjnej proponowanej studentom. Wskazano, jak istotny
wpływ na rozwój gospodarczy ma edukacja, proponowano stworzenie mechanizmów umożliwiających płynne
włączenie ludzi młodych do rynku pracy.
Przedstawiciel Samorządu Studenckiego przedstawił rolę, jaką powinny
spełniać organizacje studenckie w kreowaniu oferty dla ludzi młodych zamieszkujących w mieście Bielsku-Białej.
Podczas spotkania padły deklaracje środowiska akademickiego, w tym studentów, środowiska gospodarczego
oraz władz miasta o utworzeniu rady
i ponownych spotkań, których celem
będzie pogłębienie współpracy wszystkich środowisk na rzecz poprawy
jakości życia ludzi młodych w BielskuBiałej. Konferencję zakończyły referaty

studentów, doktorantów oraz pracowników bielskich uczelni, podczas których
środowisko akademickie miało okazję
wymienić się swoimi doświadczeniami w
zakresie tematyki poruszanej podczas
konferencji.
Konferencja odbyła się w ramach organizowanego w dniach 16-20 maja przez
Samorząd Studencki ATH Tygodnia
Kultury Akademickiej. W trakcie jego
trwania studenci, nauczyciele akademiccy, pracownicy uczelni oraz mieszkańcy całego regionu mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych,
naukowych, sportowych i rozrywkowych promujących kulturę akademicką.
Takie wydarzenia jak Dni Sportu Akademickiego, Juwenaliowy Korowód Studencki, Studencka Konferencja Naukowa i Juwenalia Podbeskidzia już na stałe
wpisały się w kalendarz wydarzeń
naszego miasta. Tydzień Kultury Akademickiej był niezwykłą okazją na
integrację środowiska akademickiego
z mieszkańcami miasta, władzami oraz
środowiskiem gospodarczym regionu.
(Paweł Dzierza)
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11 października br. w Galerii Akademickiej ATH odbył się wernisaż wystawy profesora ASP Adama Pociechy. Wystawę otworzył rektor ATH
prof. Jarosław Janicki w towarzystwie
kuratora Galerii Akademickiej prof.
ATH dr. hab. Ernesta Zawady.
Wystawa, której tytuł: „Cisza pracowni”
nawiązuje do procesu twórczego artysty
- cichego, skupionego i często długotrwałego, zawierał 20 prac wykonanych
w technikach: rysunku i akwaforty.
Akwaforta to tradycyjna technika graﬁczna wymagająca od twórcy nie tylko
rzetelności i sprawności, ale planowania
i przewidywania ostatecznego efektu.
A efekt ten potraﬁ czasem zaskoczyć.
Końcowy etap zawiera w sobie dozę
niewiadomej.
Drobiazgowy, niemalże koronkowy rysunek podkreśla niematerialny charakter architektury przedstawionej w pracach prof. Pociechy. Odwołania i bezpośrednie odniesienia do architektury
sakralnej romanizmu, czy też gotyku
z całym jego bogactwem detali architektonicznych i ideą dążenia ku Bogu,
mogą przenieść widza ze strefy materialnej do strefy sacrum. Jednocześnie jedna z graﬁk, przedstawiająca trzy wieże,
nosi przewrotny tytuł „Czy wierzę”. Być
może wyrazem tych wątpliwości i pytań
jest zwielokrotnienie form architektonicznych jednego typu (kopuły, wieże,
katedry) w jednym dziele? Niewątpliwym atutem twórczości Adama Pociechy jest także korespondencja z kilkuwiekową tradycją akwaforty, do której
sięgali między innymi tacy artyści jak:
Albrecht Dürer, Rembrandt, Francisco
Goya czy Pablo Picasso.
Wernisaż był również okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu fotograﬁcznego – #KADR FESTIWALU przeprowadzonego przez Zakład Socjologii przy
Katedrze Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Wydziale Zarządzania
i Transportu w ramach XVII Beskidzkiego
Festiwalu Nauki i Sztuki. Laureatom
wyłonionym przez jury w składzie: przewodniczący rektor ATH prof. dr hab.
Jarosław Janicki, kurator Galerii Akademickiej ATH – prof. ATH dr hab. Ernest
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Adam Pociecha – wystawa

Zawada, prorektor ds. studenckich
i kształcenia – prof. ATH dr hab. Czesław
Ślusarczyk, socjologowie – prof. ATH dr
hab. Ireneusz Jeziorski oraz dr Aneta
Bąk, nagrody wręczył rektor ATH prof.
Jarosław Janicki.

Laureaci:
1. miejsce: Patrycja Krzus (paaatx3)
2. miejsce: Aleksandra Drwal (ola_drwal)
3. miejsce: Maria Piecha (mariapiecha)
(M. Skrzypek)

KULTURA

W ramach XVII Beskidziego Festiwalu
Nauki i Sztuki, 20 września w Galerii
Akademickiej ATH zostały otwarte
dwie wystawy. W głównej części
galerii prezentowana była wystawa
malarstwa Joanny Rzeźnik pt. „Pryzmat”. W przestrzeni promocyjnej
można było oglądać fotograﬁe Anny
Kopeć pt. „Arkana lasu”. Wystawy otworzył rektor ATH prof. Jarosław Janicki.
W krótkiej prezentacji rektor przedstawił
sylwetki artystek oraz powitał wszystkich zgromadzonych gości. Wspominając o dobrej współpracy z miastem
podczas przygotowań do festiwalu,
rektor szczególnie serdecznie przywitał
przybyłego na wernisaż Zbigniewa
Michniowskiego Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego
Rozwoju. Kuratorem prezentowanych
ekspozycji jest prof. ATH dr hab. Ernest
Zawada kurator Galerii Akademickiej
ATH i jednocześnie opiekun Koła Fotograﬁcznego FOCUS.
Choć autorki prac wypowiadają się za
pomocą różnych mediów (malarstwo
i fotograﬁa), wrażenia płynące z odbioru
ich twórczości łączy działanie światła
i jego subtelne przenikanie przez materię miejskiej architektury (Joanna
Rzeźnik) i natury (Anna Kopeć).
Joanna Rzeźnik - młoda artystka, mgr
sztuki. Laureatka stypendium Wydziału
Kultury w Bielsku-Białej oraz Stypendium Artystycznego Miasta Poznania
dla Młodych Twórców. Zdobyła liczne
nagrody i wyróżnienia m.in. GRAND
PRIX "Salonu Wielkopolskiego 2009" –
Nagroda Marszałka Województwa
Wielkopolskiego. Uczestniczyła w sympozjach i warsztatach krajowych i zagranicznych. Koordynowała projekty wystawiennicze Festiwalu Kultury Studenckiej.
Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Ma-

Zdjęcia: Paweł Dzierza

Wystawy artystyczne w ramach
XVII Beskidzkiego Festiwalu
Nauki
i Sztuki

larstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Obecnie stara się o przyjęcię na
studia doktoranckie na Akademię Sztuk
Pięknych we Wrocławiu. Absolwentka
Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej.
Jej prace znajdują się m.in. w Galerii BWA
w Bielsku-Białej.
Anna Kopeć - studentka ATH Wydziału
Budowy Maszyn i Informatyki, uczestniczy w pracach Koła Naukowego Focus,
działającego przy Katedrze Pedagogiki.

Koło ma charakter międzywydziałowy,
skupia miłośników fotograﬁi .
Prace artystki przedstawiają świat natury, zgodnie z tytułem „Arkana lasu”
Czasem pojawia się postać porządkującego świat człowieka. Charakterystyczne jest przedstawione w nich
światło – mające znacznie symboliczne,
estetyczne.
(R)
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Prace pedagogów ASP w Łodzi
Siedemnastu artystów, pedagogów
Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego Wydziału Tkaniny i Ubioru
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prezentowało swoje prace w Galerii Akademickiej ATH na wystawie pt. „Od
ﬁguracji do abstrakcji” .
Otwarcie wystawy odbyło się 27 kwietnia, w obecności Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego
Rozwoju Zbigniewa Michniowskiego
i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej Przemysława Drabka.
W wydarzeniu uczestniczyli również
przedstawiciele instytucji kulturalnych
i oświatowych Bielska-Białej, artyści biorący udział w wystawie, pracownicy ATH,
studenci oraz uczniowie bielskiego plastyka. Otwarcia wystawy w imieniu
rektora ATH prof. Ryszarda Barcika, dokonał prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Henryk Klama.
Z kolei o wystawie, artystach i współpracy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z Akademią
Sztuk Pięknych w Łodzi opowiedziała
prof. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder
dziekan elekt Wydziału Tkaniny i Ubioru
ASP Łódź oraz kurator Galerii Akademickiej ATH dr hab. Ernest Zawada prof.
ATH, kurator wystawy.
Tematyka prac - jak sugeruje tytuł wystawy - oscyluje zarówno wokół przedstawień realistycznych, wręcz hiperrealistycznych, jak i wokół abstrakcji
wyrażonej głównie w formach geometrycznych. Zróżnicowana jest także
technika eksponowanych dzieł, w zależności od indywidualnych poszukiwań
drogi twórczych artystów.
Na wystawie można było oglądać prace
wykonane w technice malarstwa akrylowego i olejnego, graﬁki, rysunki,
a także plakaty i prace wykonane w technice własnej.
(R)
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Wielki sukces Chóru
Akademii
Techniczno-Humanistycznej

Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zdobył
Grand Prix oraz Puchar Prezydenta
Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta,
a dyrygent prof. AM dr hab. Jan Borowski Puchar Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach dla najlepszego dyrygenta podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Gaude Cantem im.
Kazimierza Fobera w Bielsku-Białej,
w dniu 23 października 2016 roku.
Poza tym zespół otrzymał Złoty Dyplom
i I miejsce w kategorii chóry akademickie oraz nagrody specjalne: za najcie-

kawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym (Gloria - Hyo Won
Woo) - Puchar Biskupa Ordynariusza
Diecezji Bielsko-Żywieckiej Romana Pindla, dla najlepszego chóru akademickiego - Puchar Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, dla najlepszego
chóru Oddziału Bielskiego - Puchar
Prezesa Oddziału Bielskiego PZChiO.
Głównymi organizatorami Festiwalu są
niezmiennie: Bielski Oddział Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr oraz Regionalny Ośrodek Kultury w BielskuBiałej. Skład Jury: prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon – dyrygent, kierownik

Katedry Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Katowicach – przewodnicząca Jury prof. dr hab. Elżbieta
Wtorkowska – dyrygent, dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji
Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Lidia Matynian – dyrygent,
kierownik Chóru Chłopięcego Filharmonii Krakowskiej, dyrektor Instytutu
Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej
w Krakowie. Mgr Piotr Żółty – sekretarz
jury.
(R)
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Chór ATH
znowu
najlepszy!
W dniach 26-31 sierpnia Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej
pod dyrekcją dr. hab. Jana Borowskiego brał udział w XXIII International Festival CHORUS INSIDE
CROATIA w Rovinj (Chor wacja).
Rywalizował tam z 19 zespołami
z Chorwacji, Szwecji, Rumunii, Włoch
i Polski. Chór ATH został uznany przez
jury za najlepszy!
Rezultatem tego uznania są następujące
nagrody:
Grand Prix, Złoty Dyplom oraz I miejsce
w kategorii E: GOSPEL - POP - MODERN
(z maksymalną punktacją 30/30).
Złoty Dyplom i II miejsce w kategorii
C: SACRED/POLYPHONIC MUSIC (28/30
punktów).
W ramach festiwalu chór koncertował
w Chorwacji oraz we Włoszech w Wenecji.

Zdjęcie: archiwum Chóru ATH

Dyrektorowi oraz wszystkim chórzystom serdecznie gratulujemy!
(R)
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