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przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, wrę-
czył prof. Krzysztofowi Skotnickiemu medal honoru-
jący pracę Centrum Studiów Wyborczych. CSW, dzia-
łające od pięciu lat przy WPiA UŁ, jest unikatową tego 
typu jednostką naukową w kraju. Druga taka placów-
ka działa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Obie jednostki zostały też uhonorowane meda-
lem Iudices Electionis Custodes – Sędziowie Kustosza-
mi Wyborów. 

Doktorat h.c. – prof. F.H. Messerli
KRAKÓW 16 kwietnia tytuł doktora honoris causa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego otrzymał prof. Franz H. 
Messerli z Columbia University College of Physicians 
and Surgeons w Nowym Jorku. Jest on wybitnym hi-
pertensjologiem, specjalizującym się w chorobach krą-
żenia i medycynie wewnętrznej. Senat UJ uhonorował 
go za badania nad historią naturalną nadciśnienia tęt-
niczego, określenie zasad farmakoterapii nadciśnienia 
u osób starszych, zasługi dla polskiej hypertensjologii 
i stworzenie na UJ wiodącego ośrodka leczenia nadci-
śnienia u osób w wieku starszym.

Fabryka Mebli na Żywo
POZNAŃ W  dniach 16–19 kwietnia na terenie Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się Tar-
gi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Me-
blarskiego DREMA 2013. Jednym z tradycyjnych wy-
darzeń była Fabryka Mebli na Żywo, którą współor-
ganizowały: Wydział Technologii Drewna Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w  Poznaniu i  Wydział Architek-
tury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku. W ramach tego wydarzenia uruchomiona została 
produkcja mebli biurowych. Zestawy biurowe ANETA 
oraz IZA, składające się z biurek i kontenerów, zosta-
ły zaprojektowane przez studentki II roku studiów ma-
gisterskich WAiW gdańskiej ASP, Anetę Eron i Izabelę 
Tkaczyk, pod kierunkiem prof. Haliny Kościukiewicz. 
Konstrukcję i  technologię opracowali studenci WTD 
poznańskiego UP, którzy nadzorowali także realizo-
waną na miejscu produkcję.

Stypendia Wagów
KRAKÓW 16 kwietnia rozdano stypendia ufundowane 
przez Alinę i  Jana Wagów oraz z Własnego Funduszu 
Stypendialnego dla Pracowników Uniwersytetu Rolni-
czego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dwa stypen-
dia po 25 tys. zł, ufundowane przez A. i J. Wagów, dosta-
li dr inż. Wojciech Sroka oraz dr inż. Paweł Górka. Wy-
różnienia po 14 tys. zł ze środków Własnego Funduszu 
Stypendialnego UR otrzymali: dr Irena Grześ, dr inż. 
Anna Kołton i dr inż. Izabela Przetaczek-Rożnowska.

Honorowy profesor – J. Fiszer
KIELCE 18 kwietnia prof. Józef 
Maciej Fiszer, wybitny nauko-
wiec, wychowawca, mentor 
wielu adeptów politologii i hi-
storii, otrzymał tytuł honoro-
wego profesora Wydziału Za-
rządzania i Administracji Uni-
wersytetu Jana Kochanowskie-
go.  Bogaty dorobek naukowy 
prof. Fiszera liczy ok. 350 prac 

 ! Narodowe Centrum Nauki
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Pierwsze Dni Narodowego Centrum Na-
uki odbyły się w dniach 8-9 maja na uczel-
niach śląskich. Współorganizatorem spo-
tkań była Regionalna Konferencja Rekto-
rów Uczelni Akademickich.

– Wybór lokalizacji imprezy na Śląsku 
nie był przypadkowy – mówił prof. An-
drzej Jajszczyk, dyrektor NCN. – To wy-
raz uznania dla potencjału naukowego 
regionu, wyrażającego się choćby w  licz-
bie uczelni i ośrodków badawczych. – Na 
Śląsku i w Zagłębiu święto nauki jest za-
wsze, ale dziś to święto podwójne, a nawet 
potrójne – zauważył prof. Wiesław Ba-
nyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego i prze-
wodniczący RKRUA. – Żeby dobra nauka 
się rozwijała, niezbędny jest mechanizm 
konkurencyjnego zdobywania środków.

Program realizowany był równole-
gle na czterech uczelniach. W  wyjazdo-
wym posiedzeniu Rady NCN uczestni-
czyli przedstawiciele śląskich władz woje-
wódzkich i samorządowych. Na Wydziale 
Prawa i  Administracji UŚ przeprowa-
dzono warsztaty dla pracowników admi-
nistracji jednostek naukowych poświę-
cone odciążaniu naukowców z zadań ad-
ministracyjnych. Na Uniwersytecie Eko-
nomicznym, Politechnice Śląskiej oraz 
Śląskim Uniwersytecie Medycznym od-
bywały się spotkania informacyjne skie-
rowane do naukowców zainteresowanych 
konkursami NCN.

Przez ponad dwa lata działalno-
ści do NCN wpłynęło około 25 tys. 
wniosków o  �nansowanie badań 
naukowych na kwotę 10 mld zł. 
Centrum �nansuje ok. 5,5 tys. pro-
jektów o wartości 2 mld zł. 

Na Wydziale Nauk Społecznych UŚ 
miało miejsce seminarium Mechanizmy 
!nansowania badań młodych naukowców 
w  Polsce. NCN przeznacza na wsparcie 
młodych naukowców ok. 35 proc. środ-
ków. Anna Ko-
ržinek z  Departa-
mentu Instrumen-
tów Polityki Na-
ukowej MNiSW, 
prof. Michał Ka-
roński wraz prof. 
Krzysztofem No-
wakiem z  Rady 
NCN i  pracow-
nikami centrum 
wskazywali na 
znaczenie jasnego 
formułowania we 
wnioskach celów 
i  hipotez badaw-
czych, rolę wyboru 

kompetentnego opiekuna naukowego czy 
dobre uzasadnienie kosztorysu. Podkre-
ślano, że opis projektu musi przekonać 
o  jego zasadności także eksperta, który 
nie zajmuje się wąską specjalnością wnio-
skodawcy. A. Koržinek mówiła o  prze-
mianach, jakim ulega Narodowy Program 
Rozwoju Humanistyki. W trakcie dysku-
sji aktywni byli nie tylko naukowcy zgro-
madzeni w auli, ale i ci, którzy uczestni-
czyli w  seminarium za pośrednictwem 
transmisji Telewizji Internetowej Uniwer-
sytetu Śląskiego (wg informacji uzyska-
nych w NCN transmisję internetową oglą-
dało ok. 800 osób).

Spotkanie władz NCN z  przedstawi-
cielami władz uczelni, dyrektorami in-
stytutów PAN i  dyrektorami instytutów 
badawczych było okazją do omówienia 
funkcjonowania systemu &nansowania 
nauki w Polsce ze szczególnym uwzględ-
nieniem konkursów i  procesu oceny 
wniosków stosowanego przez NCN.

Drugiego dnia uczestnicy Dni NCN 
spotkali się w  sali koncertowej „Symfo-
nia” Akademii Muzycznej w Katowicach, 
co nawiązywało do zaczerpniętych z mu-
zycznej terminologii nazw konkursów 
centrum. Zaprezentowano tam wybrane 
projekty laureatów konkursów NCN, 
w  tym Struktura, dynamika i  ewolucja 
roślinnego genomu jądrowego z  perspek-
tywy badań cytomolekularnych, na który 
prof. Robert Hasterok z Wydziału Biolo-
gii i  Ochrony Środowiska UŚ otrzymał 
do&nansowanie w konkursie MAESTRO. 
Ostatnim akordem imprezy było wręcze-
nie Nagród Narodowego Centrum Nauki, 
ufundowanych przez przedstawicieli biz-
nesu.

Nagrody NCN
W  tym roku po raz pierwszy wręczono 
Nagrody Narodowego Centrum Nauki, 
którymi honorowani są wybitni młodzi 
naukowcy za znaczące osiągnięcia na-

Od lewej: dr hab. A. Dziembowski, dr A. Matysiak, dr. hab. P. Garstecki.

Fot. Kamila Buturla
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naukowych i popularnonaukowych. Uczony jest wice-
przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Studiów 
Politycznych PAN. 

Leki z natury
KROSNO 18 i 19 kwietnia odbyła się I Międzynarodo-
wa konferencja Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność 
funkcjonalna, zorganizowana przez Państwową Wyż-
szą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w  Kro-
śnie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz 
Polskie Towarzystwo Zielarzy i  Fitoterapeutów. Pod-
czas sesji plenarnej mówiono o mechanizmach działa-
nia leków roślinnych, właściwościach przeciwdrobno-
ustrojowe preparatów pochodzenia roślinnego, ana-
lityce substancji bioaktywnych w  żywności, wpływie 
ziołolecznictwa klasztornego na rozwój medycyny oraz 
biopreparatach z jaj. Obrady odbywały się w trzech sek-
cjach: Biokosmetyki i suplementy pochodzenia roślinne-
go, Zielarstwo i  !toterapia ludzi i  zwierząt, Żywność 
funkcjonalna i prozdrowotna.

Fides et actio
TORUŃ Ks. Julian Barrio, abp Santiago de Compostela, 
gościł na Sympozjum Fides et actio. Od wiary do ewan-
gelizacji, które odbyło się w dniach 18-20 kwietnia na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Równocześnie w województwie kujaw-
sko-pomorskim odbywały się Dni Szlaku św. Jakuba. 
Sympozjum poświęcone teologii wiary i obejmujące re-
'eksję nad biblijnym jej rozumieniem, systematyzacjom 
w historii teologii oraz wyzwaniom pastoralnym, któ-
re rodzą się w czasach tzw. słabego myślenia, odbyło się 
w nowo otwartym Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła 
II. 20 kwietnia odbyło się spotkanie z abp. Julianem Bar-
rio nt. fenomenu Szlaku św. Jakuba. Zaprezentowano 
wówczas publikację Wydawnictwa Naukowego UMK 
U  progu Camino. Przewodnik po kujawsko-pomorskim 
odcinku Santiago de Camino, napisaną przez toruńskie-
go dziennikarza Tomasza Bielickiego i ks. dr. Piotra Ro-
szaka z Wydziału Teologicznego UMK.

Jak umiędzynarodowić?
RZESZÓW 19 kwietnia w  Wyższej Szkole Informatyki 
i Zarządzania odbyło się Seminarium Bolońskie Interna-
cjonalizacja kształcenia w uczelni i jej narzędzia, poświę-
cone umiędzynarodowieniu procesów kształcenia. – 
Uczelnia ma ponad 200 umów międzynarodowych, po-
dwójne dyplomy na 10 uczelniach z zagranicy, blisko 1,3 
tys. studentów z 20 krajów świata i 7 kierunków prowa-
dzonych w języku angielskim – mówił dr Andrzej Roz-
mus, prorektor WSIiZ. Dr hab. Marek Wilczyński, prof. 
UP w Krakowie, mówił, że wyzwaniem stojącym przed 
szkołami wyższymi jest badanie kompetencji zdobywa-
nych poza uczelnią. Ideałem byłoby stworzenie jasne-
go sposobu dokumentacji i  systemu oceny kwali&kacji 
oraz wery&kacji umiejętności i kompetencji. Mgr Jolan-
ta Urbanik z UW mówiła: – W Polsce z powodów demo-
gra&cznych wkrótce zabraknie kilku milionów pracow-
ników. Dobrze byłoby wypełnić tę lukę wykształconymi 
w naszym kraju obcokrajowcami. Mgr Ryszard Rasiński 
z UŁ namawiał do zastanowienia się, czy infrastruktura, 
kadra oraz uczelniane strony internetowe są przystępne 
dla studentów mobilnych. Współorganizatorem semina-
rium była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Aula prof. Janusza Piekarczyka
WARSZAWA 19 kwietnia podczas VII Międzynarodo-
wej Konferencji Stomatologicznej Zachód-Wschód au-
la wykładowa Centrum Dydaktycznego Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego otrzymała imię prof. Ja-
nusza Piekarczyka. Prof. Piekarczyk pełnił funkcję rek-
tora tej uczelni w  latach 1999-2005. Wówczas podjął 
decyzję o rozpoczęciu budowy Centrum Dydaktyczne-

ukowe uzyskane w  zakresie badań pod-
stawowych, zwłaszcza tych, które &nan-
suje centrum.

Laureatem nagrody w  zakresie nauk 
o życiu został biolog molekularny dr hab. 
Andrzej Dziembowski z  Instytutu Bio-
chemii i Bio&zyki PAN oraz Uniwersytetu 
Warszawskiego. Odkrył on funkcję ludz-
kiego genu C16orf57. W grupie nauk ści-
słych i technicznych nagrodzono dr. hab. 
Piotra Garsteckiego z  Instytutu Chemii 
Fizycznej PAN za nowatorstwo w dziedzi-

nie badań dynamiki płynów złożonych 
oraz możliwości ich zastosowania w  mi-
krobiologii i  biochemii. Laureatką na-
grody w zakresie nauk humanistycznych, 
społecznych i  o  sztuce została dr Anna 
Matysiak ze Szkoły Głównej Handlowej. 
Uznanie kapituły konkursu wzbudziła jej 
praca poświęcona badaniom przemian ro-
dziny, wykorzystująca zaawansowane me-
tody modelowania procesów społecznych.

Tomasz Okraska

 ! Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Sejm RP
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8 maja w Sali Kolumnowej Sejmu RP od-
była się konferencja 15 lat PWSZ: wygrane 
szanse – bariery rozwoju, podsumowująca 
dorobek i  określająca perspektywy roz-
woju państwowych wyższych szkół zawo-
dowych w Polsce.

– Brakuje nam 3 lat do statusu doro-
słości, ale już jesteśmy dojrzali – stwierdził 

prof. Józef Garbarczyk, przewodniczący 
KRePSZ. – Państwowe wyższe szkoły zawo-
dowe od 15 lat są szansą młodzieży na zdo-
bycie wyższego wykształcenia i pracy. Od-
powiadają na potrzeby regionów, dają kadrę 
małym i średnim przedsiębiorstwom.

Wicepremier, minister gospodarki Ja-
nusz Piechociński mówił: – To wasi stu-
denci i absolwenci, ich aspiracje i poczucie 
odpowiedzialności stanowią o  przyszło-
ści regionów. O niekwestionowanej pozy-
cji tej grupy uczelni zapewniali wicemini-
strowie: nauki i  szkolnictwa wyższego – 
prof. Marek Ratajczak oraz edukacji naro-
dowej – Tadeusz Sławecki. Obydwa resorty 
uznają, że zawodowe kształcenie na po-
ziomie wyższym w warunkach lokalnych 
rynków pracy jest modelem przyszłości.

Dr Krystyna Łybacka, przewodnicząca 
Sejmowej Podkomisji ds. Nauki i  Szkol-
nictwa Wyższego, zebrała owacje za kon-
kluzję: – W ciągu tych piętnastu lat odbyła 
się akademicka kolonizacja Polski. 210 ty-
sięcy absolwentów PWSZ nie otarłoby się 

z  pewnością o  akademickość, gdyby do 
nich te uczelnie same nie przyszły.

Z  okazji jubileuszu wydawnictwo 
PWSZ w  Gnieźnie wydało książkę Konfe-
rencja Rektorów Publicznych Szkół Zawo-
dowych w Polsce 1998-2013. 15 lat autorstwa 
prof. Jana Drausa. Podczas konferencji au-
tor przybliżył najważniejsze re'eksje nt. hi-

storii PWSZ-ów. Waldemar Siwiński, pre-
zes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, 
przedstawił raport dotyczące PWSZ-ów, 
z którego wynika, że w 36 uczelniach tego 
typu studiuje obecnie ponad 78 tys. studen-
tów, z czego 56 tys. na studiach stacjonar-
nych. Studenci tych szkół stanowią prawie 5 
proc. wszystkich studentów w Polsce.

Prof. Andrzej Kolasa, honorowy prze-
wodniczący KRePSZ, uważa, że należy za-
pewnić kadrom PWSZ odpowiednie środki 
na uzyskiwanie wyższych kwali&kacji. 
Ważne byłoby też usprawnienie systemu 
praktyk zawodowych dla studentów. Jego 
zdaniem, prywatne &rmy nie otrzymują ze 
strony państwa wystarczających zachęt praw-
nych, aby z  chęcią przyjmować studentów 
na praktyki. PWSZ-ty swoje szanse upatrują 
w rozwoju kształcenia przez całe życie. W re-
feracie PWSZ – Innowacyjność prof. Wiesław 
Miczulski, rektor PWSZ w Sulechowie, zwró-
cił uwagę na współpracę uczelni zawodowych 
z  gospodarką, lokalnymi przedsiębiorcami 
oraz ich innowacyjne przedsięwzięcia.

(rat)

Od lewej: min. M. Ratajczak, E. Grzeszczak, J. Piechociński, prof. J. Garbarczyk, prof. A. Kolasa, prof. J. Zając.

Sprostowanie
W wyniku pomyłki redakcji w numerze 5/2013 „Forum Akademickiego” w tabelach przedsta-
wiających indeksy Hirscha uczelni instytutów PAN ujednolicono do liczb całkowitych tzw. zmo-
dy&kowany indeks Hirscha. Poprawne tabele zostały umieszczone na naszej stronie www.
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