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Jedenaste miejsce wśród uniwersytetów
W tegorocznym rankingu „Perspektyw“ na najlepszą uczelnię akademicką UWM, tak jak przed rokiem, zajął w kategorii uniwersytetów mocne
11. miejsce. Niektóre z naszych kierunków niezmiennie są w topie zestawienia.
Wśród wszystkich 88 uczelni akademickich UWM zajmuje 35. pozycję. Wśród uniwersytetów, wyłączając uczelnie specjalistyczne, plasujemy się na
11. miejscu w rankingu na 25 sklasyfikowanych szkół wyższych o tym charakterze. Za nami m.in. Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Szczeciński
czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. O sile uczelni nie świadczy wyłącznie jej miejsce w rankingu ogólnym, lecz także
miejsce poszczególnych kierunków, które są tu realizowane — najlepiej jak co roku wypadła kortowska weterynaria, która ponownie zajęła 1 miejsce
w rankingu. — Ocena mogłaby być lepsza — mówi rektor prof. Ryszard Górecki. — W rankingu uwzględnia się niekoniecznie kwestie merytoryczne,
ale cały czas się rozwijamy. 22 czerwca otrzymamy uprawnienia habilitacyjne na Wydziale Ekonomii. To już 15. uprawnienia habilitacyjne, a zaczyna-
liśmy przecież od 6 w 1999 roku. Nie wiem, czy któraś z innych uczelni może się pochwalić taką dynamiką. W rankingu oceniano efektywność, publika-
cje i potencjał naukowy, innowacyjność, preferencje pracodawców, prestiż akademicki, umiędzynarodowienie i warunki kształcenia. Wśród 50 klasyfi-
kowanych szkół akademickich pod względem innowacyjności jesteśmy na 19. miejscu. Za nami m.in. UMCS w Lublinie i UMK w Toruniu. łw

Top 500 Innovators to naj-
większy rządowy program
wspierania innowacyjności
w nauce, którego budżet się-
ga 35 mln zł. W jego czwartej
edycji rywalizowało ze sobą
319 kandydatów z uczelni,
instytutów badawczych i nau-
kowych oraz centrów trans-
feru technologii z całej Polski.
Staże naukowe na słynnych
uniwersytetach w Stanford
i Cambridge uzyskało czworo
naukowców z UWM:
dr inż. Marek Aljewicz z Wy-
działu Nauk o Żywności,
dr inż. Joanna Kuczyńska-
-Siehień z Wydziału Geode zji
i Gospodarki Przestrzennej,
dr inż. Justyna Możejko z Wy-

działu Biologii i Biotechnolo-
gii i dr inż. Michał Krzyżaniak
z Wydziału Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa.

Dr inż. Justyna Możejko
z Katedry Mikrobiologii
WBiB zajmuje się syntezą po-
lihydroksykwasów, czyli, mó-
wiąc prościej, biomateriałów.
— W dużym uproszczeniu
hoduję bakterie, daję im je-
dzenie, a one „wytwarzają”
biopolimery, które mogą być
naturalnym, całkowicie bio-
degradowalnym substytutem
plastiku — tłumaczy. — Bio-
plastik wykorzystać można
na przykład przy produkcji
butelek, ale zastosowanie
znajduje też, co najważniejsze,

w medycynie przy produkcji
implantów i osłonek lekarstw.

Wylosowała staż w Cam-
bridge. — 27 lipca wylot, pod
koniec września wracam, więc
zdążę akurat na rok akade-
micki — mówi. — Cieszę się,
że wylosowałam akurat Cam-
bridge, bo moje badania są ty-
powo biotechnologiczne,
a Stanford, z tego, co mi wia-
domo, koncentruje się jed-
nak bardziej na kwestiach in-
formatycznych — mówi. —
Liczę, że staż pomoże mi nie
tyle w samych badaniach, ile
nauczy technik ich komercja-
lizacji. Będę mogła uczyć się
od najlepszych, w jaki sposób
wprowadzić produkt na rynek,

stworzyć firmę typu start-up.
Liczę, że to będzie coś prak-
tycznego. Bo szkolenia w Pol-
sce są raczej teoretyczne.

Bariery językowej się nie
obawia, podobnie jak
dr inż. Joanna Kuczyńska-
-Siehień z Katedry Geodezji
Szczegółowej WGiGP. —
W swojej pracy na co dzień
posługuję się językiem an-
gielskim, czy to studiując li-
teraturę, czy pisząc artykuły,
a liczne konferencje i szkole-
nia  rozwijają umiejętności
konwersacyjne.

Geodetka, która w swojej
pracy koncentruje się na za-
gadnieniach związanych z uni-
fikacją układów wysokościo-

wych, dopiero pod koniec
czerwca dowie się, czy trafi do
Stanford czy Cambridge, ale
oba uniwersytety to najwyższy
światowy poziom. — Dlatego
udział w programie Top 500
Innovators to duży prestiż,
ale też wyzwanie — mówi.

Z kolei dr inż. Marek Alje-
wicz z Katedry Mleczarstwa
WNoŻ bada możliwości za-
stosowania probiotycznych,
czyli korzystnych dla zdro-
wia konsumenta, kultur bak-
terii Lactobacillus sp. i ich
wpływ na jakość produktów
mleczarskich oraz czynniki
determinujące biodostępność
związków mineralnych z pro-
duktów spożywczych. 6 lipca

wylatuje do Stanford. — Li-
czę, że mój udział w progra-
mie stanie się dodatkowym
bodźcem do dalszego rozwo-
ju — tłumaczy. — Ważną
kwestią jest możliwość roz-
mowy z przedsiębiorcami
i przedstawicielami funduszy
venture capital oraz odbywa-
nia krótkich staży w innowa-
cyjnych przedsiębiorstwach
z Doliny Krzemowej. Mam
nadzieję, że istotnym następ-
stwem projektu będą rów-
nież kontakty, które w póź-
niejszym czasie mogą skut-
kować stworzeniem interdys-
cyplinarnego zespołu badaw-
czego.

Łukasz Wieliczko

STANFORD, CAMBRIDGE I... OLSZTYN!
Czworo młodych naukowców UWM otrzymało stypendia naukowe z programu Top 500 innovators, dzięki którym pojedzie
na staże naukowe do uniwersytetów w Cambridge i Stanford. Dla wszystkich oznacza to kolejny krok w karierze naukowej.

REKRUTACJA TRWA 
Na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim
ruszyła rekrutacja kandydatów na pierw-
szy rok studiów. Rekrutacja potrwa do
6 lipca, a na studia niestacjonarne oraz na
studia stacjonarne na Wydziale Studiów
Technicznych i Społecznych w Ełku do 21
lipca. Rejestracja kandydata poprzez sys-
tem IRK jest niezbędnym warunkiem roz-
poczęcia procedury kwalifikacyjnej.
Na kandydatów czeka 67 kierunków. 

Dr inż. Marek Aljewicz Dr inż. Joanna Kuczyńska-Siehień Dr inż. Michał Krzyżaniak Dr inż. Justyna Możejko
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Na czym dokładnie będzie
polegała nowa oferta kształ-
cenia Instytutu Filozofii
UWM? — Pomysł na nowy
kierunek powstał w inter-
dyscyplinarnym zespole nau-
kowców. To kierunek, który
łączy w sobie cztery dziedzi-
ny wiedzy, które wzajemnie
się uzupełniają: wiedzę filo-
zoficzną, ekonomiczną, in-
formatologiczną oraz socjo-
logiczną — tłumaczy dr hab.
Andrzej Kucner, dyrektor In-
stytutu Filozofii UWM.

— Socjologia pomaga badać
i interpretować różne zjawis-
ka, które zachodzą w kulturze,
a filozofia pomaga zrozumieć
świat, w którym żyjemy i któ-
ry swoimi działaniami two-
rzymy. Z kolei informatologia
pomaga poradzić sobie w spo-
łeczeństwie informacji i wie-
dzy, a ekonomia odnaleźć się
w świecie rynkowej wymiany
dóbr — wylicza. — Takie po-
łączenie nie tylko wskazuje na
praktyczność filozofii, ale tak-
że na fakt, że jest ona mocno
powiązana z innymi dziedzi-
nami wiedzy. Przełamuje tak-
że stereotypy na temat nie-
praktyczności filozofii jako
nauki, która, wręcz przeciw-
nie, jest bardzo praktyczną
dziedziną. Analiza i kreowa-
nie trendów to obecnie bardzo
pożądane na świecie umie-
jętności. Ich nauka jest bardzo
popularna za granicą jako
trendwatching — wyjaśnia.

— We współpracy z uni-
wersyteckim Centrum Inno-

wacji i Transferu Technologii
udało się zdobyć grant na
sfinansowanie przygotowań
dokumentacji i przyszłą pro-
mocję kierunku. Tworzymy
nie tylko nowoczesny pro-
dukt edukacyjny, ale rozu-
miemy konieczność jego sku-
tecznej reklamy — dodaje
dr Piotr Wasyluk z Instytutu
Filozofii UWM. — Chcemy
uczyć, jak patrzeć dalej niż

inni — wyjaśnia. Ponadto
pracownicy Instytutu Filo-
zofii ze studentami i dokto-
rantami stosują filozofię prak-
tyczną. Podczas Dni Wydzia-
łu Humanistycznego ze sto-
warzyszeniem Jestem, Po-
magam, Wspieram zorgani-
zowali akcję rejestracji daw-
ców szpiku, z uczniami szkół
średnich Olsztyna, Morąga,
Ostródy, Giżycka odbywają

warsztaty filozoficzne. —
Młodzież ma ochotę dysku-
tować, jest ciekawa, a jedno-
cześnie podczas zajęć prze-
konuje się, że filozofia jest
ciągłym ćwiczeniem umysłu
— podkreśla dr hab. Andrzej
Kucner. Jako przykład nau-
kowiec podaje wyprawę,
w którą w środę wyruszyła
grupa pracowników, dokto-
rantów i studentów filozofii.
To rejs po Bałtyku historycz-
nym żaglowcem STS Generał
Zaruski. — Z UWM płynie 10
osób, podczas rejsu chcemy
pokazać, jak ważne jest po-
łączenie filozofii z praktycz-
nym działaniem — mówi
dr hab. Andrzej Kucner. —
Jak można łączyć w praktyce
umiejętność podejmowania
decyzji z jednoczesnym uło-
żeniem życia na bardzo małej
przestrzeni w kilkanaście
osób.

Na początek września za-
planowano ósmą edycję Fes-
tiwalu Filozofii ze sztuką
w tle, a na jego koniec finał II
Bazaru Idei, konkursu dla
szkół średnich, zatytułowa-
nego „Sztuka kreatywnego
recyklingu”. Niezależnie od
tradycyjnych wyobrażeń
o miejscu filozofii w uniwer-
sytecie i wbrew rozpo-
wszechnionym stereotypom
o filozofii oderwanej od rze-
czywistości, w ostatnich la-
tach wśród olsztyńskich filo-
zofów popularne staje się zu-
pełnie inne podejście. 

Ewelina Zdancewicz 

Szesnaste urodziny UWM
były okazją do wspominania
sukcesów i nakreślenia kolej-
nych planów. A jednych i dru-
gich nie brakuje, o czym przy-
pomniał prof. Ryszard Gó-
recki, rektor UWM, podczas
uroczystości 1 czerwca. Wy-
dział Prawa i Administracji
otrzymał uprawnienia do na-
dawania stopnia doktora ha-
bilitowanego w dziedzinie
nauk prawnych.  Z kolei Wy-
dział Medycyny Weterynaryj-
nej jako pierwszy wydział uni-
wersytecki zyskał status Kra-
jowego Naukowego Ośrodka
Wiodącego (KNOW).

Kiedy 16 lat temu powstał
Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski, studenci mogli wy-
bierać spośród 33 kierunków
na 11 wydziałach. Dziś wy-
działów jest już 17, a kierun-
ków 67. Od powstania uczel-
ni 1821 osób odebrało dyplo-
my doktorskie. 

Przed UWM stoją też kolej-
ne wyzwania, wśród nich
m.in. stworzenie przy współ-

pracy z Urzędem Marszał-
kowskim regionalnej agencji
badawczej czy kolejne inwe-
stycje, jak mająca się nieba-
wem rozpocząć budowa no-
wego budynku dla Wydziału
Prawa i Administracji oraz
Wydziału Nauk Społecznych.
Uniwersytet musi też reago-
wać na zmieniający się rynek
pracy. — W dzisiejszych cza-
sach to my musimy dostoso-
wać się do potrzeb studentów
oraz rynku zewnętrznego —
podkreślał rektor.

Podczas uroczystości pro-
fesor Richard Merk, dyrektor
generalny Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Bielefeld
(Płn. Nadrenia – Westfalia),
otrzymał tytuł honorowego
profesora. Wspólnie z pra-
cownikami Katedry Polityki
Gospodarczej i Regionalnej
profesor realizował projekty
międzynarodowe współfi-
nansowane przez Komisję
Europejską m.in. z progra-
mów Tempus i Leonardo da
Vinci. nr

„Niepełnosprawni są wśród
nas“ to cykl 4 warsztatów or-
ganizowanych w maju i czer-
wcu przez Koło Naukowe Pe-
dagogów Specjalnych na Wy-
dziale Nauk Społecznych przy
współpracy z Biurem ds. Osób
Niepełnosprawnych.  

Wśród stanowisk, które
można było odwiedzić w cza-
sie warsztatów, była np. res-
tauracja w ciemności. Ochot-
nik z zasłoniętymi oczami
miał zjeść kanapkę, którą
wcześniej sam przygotował
z dostępnych na stole pro-
duktów. Pomagał mu przy
tym przewodnik, udzielając
wskazówek. Doświadczenie
okazało się bardzo trudne.
Studenci komentowali, że
przeniesienie się do świata
ciemności sprawiło, że głośniej

i inaczej słyszeli to, co działo
się dookoła, a hałas bardzo za-
burzał koncentrację. 

Inni ochotnicy próbowali
wejść w świat słabosłyszących.
Studenci z nałożonymi słu-

chawkami wygłuszającymi słu-
chali „plotki”, którą później
musieli opowiedzieć grupie.
Zadanie nie było łatwe. Dużym
utrudnieniem był hałas, który
panował w pomieszczeniu. To

doświadczenie pokazało, z ja-
kimi trudnościami mogą spot-
kać się studenci słabosłyszący
podczas wykładów, ćwiczeń
i przerw.

Na kolejnym stanowisku ob-
sługiwanym przez osoby nie-
słyszące można było pobrać
pierwsze lekcje nauki języka
migowego. Uczestnicy warsz-
tatów bardzo chętnie uczyli
się podstawowych znaków mi-
gowych oraz literowania. Stu-
denci dowiedzieli się, na czym
polega alfabet Braille’a. Poznali
tabliczkę brajlowską, używali
specjalnego dłutka i szablo-
nów z alfabetem. 

Ochotnicy mogli usiąść na
wózku i pokonać trasę na te-
renie budynku. Najwięcej trud-
ności sprawiały pojawiające
się progi. opr. red. 

Projekt „Modelowe kom-
pleksy agroenergetyczne jako
przykład kogeneracji rozpro-
szonej opartej na lokalnych
i odnawialnych źródłach ener-
gii”, realizowany na UWM,
otrzymał prestiżową Świato-
wą Nagrodę Energetyczną. 

Nagrodę przyznaje au-
striacka fundacja Energy Glo-
be Foundation. Projekt „Mo-
delowe kompleksy agroener-
getyczne...” jest częścią duże-
go projektu badawczego rea-
lizowanego przez UWM, In-
stytut Maszyn Przepływo-

wych w Gdańsku oraz inne
polskie uczelnie i instytuty
badawcze. Kierownikiem pro-
jektu jest prof. Jan Kiciński
z Katedry Mechaniki i Pod-
staw Konstrukcji Maszyn
UWM, jednocześnie dyrektor
Instytut Maszyn Przepływo-
wych PAN w Gdańsku. Efek-
tem przedsięwzięcia jest kil-
kadziesiąt opracowanych
technologii i urządzeń służą-
cych do produkcji biomasy,
energii cieplnej i elektrycznej
oraz utylizacji odpadów na
cele energetyczne. opr. red. 

FILOZOF POZA AULĄ 
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będzie miał
od roku akademickiego 2016/2017 nowy kierunek — analiza i kreowanie trendów.

SPRÓBUJ ŻYĆ TAK JAK OSOBY NA WÓZKU 
Studenci z Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych uczyli swoich kolegów, jak przełamywać stereotypy dotyczące
osób z niepełnosprawnością oraz z jakimi trudnościami w codziennym życiu zmagają się niepełnosprawni. 

Gdy się nie widzi, zrobienie kanapki jest trudnym zadaniem
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Dr Piotr Wasyluk i dr hab. Andrzej Kucner z Instytutu Filozofii 
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PODSUMOWANIE 16 LAT UWM

PRESTIŻOWA NAGRODA 

Prof. Jan Kiciński odebrał nagrodę w imieniu wszystkich 
nagrodzonych w Gdańsku

Podczas święta UWM  108 osób odebrało dyplomy doktorskie

Fot. Bartosz Cudnoch 

Fot. arch. UWM
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Po raz 44. w historii wy-
działu świeżo upieczeni le-
karze weterynarii składali ślu-
bowanie na sztandar. 

— Dla większości z państwa
za chwilę po raz ostatni za-
brzmi Gaudeamus... Radujcie
się więc i zapamiętajcie ten
dzień jak najdłużej, gdyż koń-
czy on jeden z najpiękniej-
szych i niepowtarzalnych
okresów waszego życia —
zwrócił się do absolwentów
w ciepłych słowach dziekan
prof. Andrzej Koncicki.

Podczas uroczystości dyplo-
my ukończenia studiów ode-
brało 156 lekarzy weterynarii.
4 z nich osiągnęło wynik bar-
dzo dobry, 16 ukończyło stu-
dia z wynikiem dobry plus,
a aż 90 osób legitymowało się
wynikiem dobrym. 16 absol-

wentów uczestniczyło w pro-
gramie Erasmus, wyjeżdżając
na studia do Niemiec, Belgii,
Hiszpanii, Turcji i Słowenii. 

Najlepsze wyniki w nauce
osiągnęły Jagoda Przybysz
(średnia 4,39), Diana Czaus
(średnia 4,38), Maria Nowak
oraz Monika Żyto (obie śred-
nia 4,3). Natomiast Kaja Sy-
czyło odebrała gratulacje 
za szczególne zaangażowanie
w pracę społeczną. Zgodnie
z tradycją prymusi odebrali
liczne nagrody ufundowane
przez władze dziekańskie, izby
lekarsko-weterynaryjne oraz
firmy współpracujące z wy-
działem. 

— Zdobyliście wspaniały za-
wód, będziecie dbać o życie
i zdrowie zwierząt oraz bez-
pieczeństwo ludzi. To zawód

zaufania społecznego. Jestem
przekonany, że te studia przy-
gotowały was do  sukcesu. Te-
raz tylko od was zależy, jak bę-
dziecie realizować się zawo-

dowo — gratulował absol-
wentom prof. Andrzej Po-
mianowski, prodziekan ds.
studenckich. 

red.  

ABSOLWENCI WETERYNARII Z DYPLOMAMI 
Ponad 150 absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej odebrało dyplomy ukończenia studiów. 
Uroczystość odbyła się w auli Centrum Konferencyjnego 12 czerwca.

— Świat techniki idzie
w stronę minimalizacji,
a małe urządzenia, by być
równie wydajne co duże, mu-
szą być szybsze — tłumaczy
dr inż. Paweł Pietkiewicz
z Katedry Mechaniki i Pod-
staw Konstrukcji Maszyn
WNT.

Stąd pomysł zbudowania
łożyska foliowego, które
może zapewnić bardzo wy-
sokie prędkości obrotowe,
nieosiągalne przy tradycyj-
nych metodach łożyskowa-
nia. Idea sięga jeszcze lat
60. XX wieku. — Wtedy po-
wstał pomysł, ale nie było
odpowiednich materiałów
do jego zrealizowania — tłu-
maczy dr inż. Paweł Piet-
kiewicz.

Dziś technologia poszła do
przodu. Istotą rzeczy i ło-
żyska jest specjalna folia —
materiał o jednej dziesiątej,
albo nawet pół dziesiątej mm
grubości. — To, co robimy, to
daleko posunięta idea łożys-
ka ślizgowego, tyle że nasze
łożysko jest „inteligentne”.
W zależności od tego, jak
szybko kręci się wirnik oraz
jaką siłą poprzeczną go ob-
ciążymy, łożysko foliowe do-
stosowuje swój kształt —
mówi Pietkiewicz.

W tej chwili trwa faza tes-
tów prototypów łożysk, po-
legająca na nieustannym roz-
pędzaniu i zatrzymywaniu
łożysk. — Najtrudniejszym
momentem pracy każdej ma-
szyny jest rozbieg, czyli start,

i wybieg, czyli zatrzymanie,
wtedy łożysko jest najbar-
dziej obciążone — tłumaczy
dr Pietkiewicz. — Musimy
sprawdzić, po ilu takich cy-
klach łożysko się rozpadnie.
Chcemy, żeby wytrzymywało
prędkości rzędu ok. 70 tys.
obrotów na minutę. 

W dobiegającym końca po
5 latach realizacji projekcie
dofinansowanym ze środków
Unii Europejskiej uczestniczy
aż 5 ośrodków naukowych:
Akademia Górniczo-Hutni-
cza w Krakowie, Instytut
Technologii Maszyn Elek-
tronicznych w Warszawie,
Instytut Technologii Eks-
ploatacji w Radomiu, Insty-
tut Maszyn Przepływowych
w Gdańsku i UWM, który
jest liderem przedsięwzięcia.

— Zawodowo jestem czar-
nowidzem, moja praca to
szukanie dziury w całym, ale
muszę przyznać, że współ-
praca układa nam się świet-
nie — mówi Pietkiewicz, któ-
ry obok Wojciecha Mią-
skowskiego i Krzysztofa Na-
lepy odpowiada za przed-
sięwzięcie ze strony UWM.

W pracach biorą udział tak-
że studenci. — To poważne
przedsięwzięcie, więc za-
trudniamy ich na normal-
nych warunkach — mówi
naukowiec. — Bardzo nam
pomogli, jeśli chodzi na przy-
kład o aplikacje sterujące
urządzeniami do testów.

Łożysko ma być częścią mi-
kroturbiny, przydomowej mi-
nielektrowni. — Docelowo
ma być to urządzenie wiel-

kości lodówki, które będzie
stało przy domu i, podłączo-
ne do generatora, dawało
prąd — mówi Pietkiewicz. —
To ma być taka mikrosiłow-
nia, w której obracająca się
z odpowiednią prędkością
turbina mogłaby wytworzyć
np. 3 kW mocy. Napędzałyby
ją spaliny z kotłów ogrzewa-
nia. Kolokwialnie upraszcza-
jąc sprawę, jej działanie jest
podobne do turbin turbodie-
sli, tyle że w silnikach samo-
chodowych temperatury pra-
cy to 800 stopni Celsjusza.
My takiej temperatury
w domu nie chcemy mieć.
Niezbędne było więc wyko-
rzystanie tzw. cieczy niskow-
rzącej, która, smarując ło-
żyska, jednocześnie chłodzi je.

Łukasz Wieliczko

Naukowcy i studenci z Wydziału Nauk Technicznych pracują nad łożyskiem foliowym.
Innowacyjna metoda miałaby umożliwić działanie mikroturbin energetycznych.

EKOLOGICZNE ŁOŻYSKO 

Dr inż. Paweł Pietkiewicz z Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn WNT

Fot. Grzegorz Czykwin 

Wydział Prawa i Administ-
racji otrzymał uprawnienia do
nadawania stopnia doktora
habilitowanego w dziedzinie
nauk prawnych. Oznacza to, że
wydział zyskał pełne prawa
akademickie.

W październiku ubiegłego
roku Wydział Prawa i Admi-
nistracji UWM złożył wniosek
do Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów o przy-
znanie uprawnień do nada-
wania stopnia doktora habili-
towanego w dziedzinie nauk
prawnych. Pozytywna decyzja
przyszła 25 maja.

— Wydział istnieje dopiero
13 lat, a już ma pełne prawa

akademickie — mówi
prof. Stanisław Pikulski, dzie-
kan Wydziału Prawa i Admi-
nistracji. — To zasługa między
innymi naszych pracowników,
którzy mają bardzo duży do-
robek naukowy, wiele publi-
kują i organizują liczne kon-
ferencje naukowe. Na pozy-
tywną opinię wpłynęła również
dobra współpraca i wymiana
międzynarodowa.  

Dzięki uprawnieniom wy-
dział będzie mógł m.in. wy-
stępować o nadanie doktora-
tu honoris causa. Zwiększy się
również punktacja wydziału
oraz dotacja budżetowa.  

red. 

WYDZIAŁ PRAWA TERAZ 
JUŻ Z PEŁNIĄ PRAW

Kierunek geodezja i karto-
grafia otrzymał ocenę „wyróż-
niającą” za jakość kształcenia.
Jest to jedyny kierunek geode-
zyjny w Polsce, który otrzy-
mał tak wysoką notę.

Pracę nad utworzeniem
i wdrażaniem systemu zapew-
niania jakości kształcenia roz-
począł dr hab. Radosław Wiś-
niewski, prof. UWM, obecny
dziekan Wydziału Geodezji,
Inżynierii Przestrzennej i Bu-
downictwa, który w poprzed-
niej kadencji pełnił funkcję
prodziekana ds. studiów sta-
cjonarnych i kształcenia.

— Wpływ na ocenę „wyróż-
niającą” miał przyjęty w 2014 r.
system zapewniania jakości
kształcenia. Znajdują się tam
np. regulacje dotyczące rozli-
czeń studentów, karty pracy dy-
plomowej — wyjaśnia dzie-
kan.

Polska Komisja Akredyta-
cyjna doceniła także m.in. 55-
letnią tradycję wydziału, wy-
kwalifikowaną kadrę naukową,
nowoczesny sprzęt i specjal-
ności, które oferuje wydział.

— Jest to dla wydziału bar-
dzo duże wyróżnienie — do-
daje dziekan. red. 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
WYRÓŻNIONA

IV Międzynarodowa Inter-
dyscyplinarna Konferencja
Naukowa „Bajka, baśń, le-
genda, mit — magiczny pier-
wiastek utworu” oraz Konfe-
rencja Prorektorów ds.
Kształcenia/Studiów Polskich
Uczelni Technicznych  to dwie
konferencje naukowe, które
odbyły się  w minionym ty-
godniu w Olsztynie.  

Jako pierwsza rozpoczęła
się trzydniowa konferencja
prorektorów ds. kształcenia. 

— Główną tematyką naszej
dyskusji był proces kształce-
nia oraz jego efekty. Zastana-
wialiśmy się m.in., jakie
usprawnienia należy wpro-
wadzić w procesie kształcenia
na konkretnych kierunkach,
aby był on jak najbardziej
efektywny — wyjaśnia
prof. dr hab. Janusz Piechoc-
ki, prorektor ds. studenckich.
— Bardzo ważny jest wynik
kształcenia, który musi być
jak najkorzystniejszy, aby pra-
cownik stał się atrakcyjny dla
pracodawcy po skończeniu
studiów — dodał. 

Z kolei tematyką humanis-
tycznej konferencji nauko-

wej „Bajka, baśń...” były związ-
ki nauki z bajką. — Naszym
celem było zgromadzenie jak
najwięcej badaczy, którzy in-
teresują się podaniami i le-
gendami w jednym miejscu,
oraz dyskusja o wpływie bajek
na naukę oraz nauki na bajki
— wyjaśnia dr Magdalena
Zaorska z Instytutu Sło-
wiańszczyzny Wschodniej. —
Na miejscu spotkało się po-
nad 150 naukowców z Polski
oraz goście za zagranicy: Ros-
ji, Litwy i Ukrainy. Dyskuto-
waliśmy m.in. o obecności
bajki w muzyce oraz o histo-
rii bajki — tłumaczy.  

Ewelina Zdancewicz

Szczęśliwy moment po sześciu latach studiów

WEEKEND KONFERENCJI

Prezentacja teatru dziecię-
cego podczas konferencji
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Bieg Uniwersytecki został
zorganizowany (23 maja),
aby uczcić 16. rocznicę po-
wstania Uniwersytetu War-
m i ń s k o - M a z u r s k i e g o
w Olsztynie. Patronował mu
prof. Ryszard Górecki, rektor
UWM, a wspierało Minis-
terstwo Sportu i Turystyki.

Najszybciej 10-kilometro-
wą trasę biegu pokonał Da-
mian Pieterczyk, mistrz Eu-
ropy straży pożarnych w bie-
gach długodystansowych.
Trasę pokonał w 32 minuty
i 13 sekund. Z kobiet na metę
jako pierwsza dobiegła Mar-
ta Barcewicz, doktorantka na
Wydziale Bioinżynierii Zwie-
rząt z czasem 40:04.

W biegu wystartowało pra-
wie 400 osób. — Każdy może
biegać bez względu na to, ile
ma lat i ile waży. To najlepsza
forma rekreacji  — mówił
zwycięzca. Drugi na mecie

był Dawid Worobiec, a trzecie
miejsce zajął Bartłomiej
Przedwojewski.

Drugie miejsce wśród pań
zajęła Krystyna Pieczulis,
a trzecie Anna Goździe-
jewska. 

red. 

II BIEG UNIWERSYTECKI

Regionalne zawody jeź-
dzieckie — Memoriał docenta
Wadowskiego w skokach przez
przeszkody to najstarsze, re-
gularnie rozgrywane zawody
konne w naszym regionie. Te-
goroczne odbyły się 29 i 30
maja. Już po raz 35. w impre-
zie oprócz gospodarza sekcji

jeździeckiej AZS UWM wzię-
ły udział kluby z Iławy, Kwi-
dzyna, Dąbrówki Małej koło
Barczewa, Lisek gm. Sępopol
i Bartoszyc oraz Szczecina. Na
liście startowej było 76 za-
wodników.   

Podczas Memoriału doc. Wa-
dowskiego AZS UWM Olsztyn

był wyjątkowo licznie repre-
zentowany. Zawodnicy klubu
odnieśli też wiele sukcesów.
Wśród zwycięzców znalazły
się: Joanna Bembenek, Mał-
gorzata Zdanowicz, Klaudia
Lewko, Paulina Kulon, Ka-
mila Bejnar, Paulina Pesta,
Zuzanna Sakwerda, Iga Piecz-

kowska, Katarzyna Miszczuk
i Karolina Moździara. Wybra-
ny także został najlepszy koń
trakeński Hipodas dosiadany
przez Roberta Hestkowskiego. 

Oprócz konkursów były tak-
że inne atrakcje – pokaz tre-
sury psów i kowbojka łapiąca
na lasso cielaka. red. 

Ta nowoczesna placówka,
otwarta w 2013 roku, to za-
kład karny typu zamkniętego,
przeznaczony dla recydywis-
tów (w wieku 21-70 lat), któ-
rym pozostało do odbycia nie
więcej niż 5 lat kary pozba-
wienia wolności. Wśród 648
osadzonych, poza obywate-
lami Niemiec, karę odbywają
także Litwini, Łotysze, Pola-
cy, Turcy oraz Rumuni.

Na pierwszy rzut oka Hei-
dering nie przypomina za-
kładu karnego. Duże okna,
przez które wpada mnóstwo
światła, białe ściany i koloro-
we podłogi, jedynie sześcio-
metrowej wysokości metalo-
we ogrodzenie z drutu kol-
czastego sygnalizuje, w jakim
miejscu się znajdujemy.

Cztery pawilony z celami
dzielą się na poszczególne
skrzydła, a w każdym z nich
znajduje się 18 jednoosobo-
wych dziesięciometrowych cel
wraz z przyległą im kuchnią,

w której osadzeni mogą sami
przygotowywać sobie posiłki
oraz siłownią. Na wyposaże-
niu każdej z cel znajduje się
telefon — osadzony ma do
miesięcznego wykorzystania
150 euro na rozmowy, ra-
chunki opłaca samodzielnie
— telewizor oraz wydzielona
toaleta. Cele otwarte są w go-
dzinach 15-20.30 i osadzeni
mogą dowolnie przemiesz-
czać się po całym skrzydle.
Wszystkich więźniów doty-
czy obowiązek pracy, wyna-
grodzenie to 12 euro/dzień,
natomiast w czasie wolnym
mogą  korzystać z bogatej
w zbiory w różnych językach
biblioteki, sali komputerowej
z dostępem do internetu ,
choć w ograniczonym zakre-
sie, siłowni, hali sportowej,
mogą również rozwijać swo-
ją twórczość w pracowni ar-
tystycznej. Dzienne utrzyma-
nie osadzonego oscyluje
w granicach 115 – 150 euro,

dla porównania w Polsce ok.
95 zł.  

Zakład karny w Heidering
budzi w Niemczech wiele spo-
łecznych kontrowersji przede
wszystkim ze względu na wie-
lomilionowe inwestycje, jed-
nak władze Heidering, wzo-
rujące się w dziedzinie no-
woczesnego więziennictwa
głównie na krajach skandy-
nawskich podkreślają, że ska-
zani to przecież też ludzie
i muszą być traktowani w taki

sposób, aby mieć motywację
do prowadzenia uczciwego
życia. 

Berlińskie więzienie odwie-
dziła grupa 20 pracowników
i studentów z UWM. Obozy
naukowe, których celem jest
poznanie specyfiki odbywania
kary pozbawienia wolności,
zainicjowane zostało w 2012
roku przez prof. Elżbietę Łu-
czak, kierownik Katedry Pe-
dagogiki Resocjalizacyjnej.
Marta Rukat, WNS UWM 

AZS UWM Z SUKCESAMI 

Z WIZYTĄ W WIĘZIENIU W BERLINIE
Pracownicy katedry oraz studenci  resocjalizacji uczestniczyli w wyjeździe do najnowocześniejszego
w Europie, przekornie zwanego „pięciogwiazdkowym hotelem” zakładu karnego w berlińskim Heidering. 
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Studenci kierunku dzie-
dzictwo kulturowe i przyrod-
nicze na Wydziale Biologii
i Biotechnologii UWM pod
kierunkiem prof. Stanisława
Czachorowskiego postanowi-
li pomóc dzikim pszczołom
i innym owadom żyjącym
w Olsztynie. Na początku
czerwca na trawniku niedale-
ko Biblioteki Uniwersyteckiej
zbudowali  hotel dla pszczół. 

Hotel zbudowany jest z trzci-
ny i gliny, został pokryty drew-
nianym daszkiem. Takie śro-
dowisko pszczoły najbardziej
lubią.  Zdaniem biologów
owady są potrzebne nie tylko
w pasiekach, ale i w miastach.  

red. 

HOTEL DLA PSZCZÓŁ
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— Tematy obrazów wymy-
ślam w samolocie – powie-
dział Rafał Olbiński podczas
wernisażu wystawy swych
prac w Starej Kotłowni. Na
wystawę „Sztuka metafory”
złożyły się artystyczne pla-
katy m.in. z kolekcji Anny
Organiściak-Krzykowskiej,
prodziekan Wydziału Nauk
Ekonomicznych UWM.
Wśród kilkudziesięciu prac
były m.in. te związane
z Olsztynem jak plakat re-
klamujący miasto oraz afisze
do przedstawień prezento-
wanych na scenie Teatru im.
S. Jaracza, takich jak „Ama-
deusz”, „Damy i huzary” czy
„Mistrz i Małgorzata”. Wy-
stawę można było oglądać
tylko kilka dni (8-12 czerwca).
em 

RAFAŁ OLBIŃSKI 
ODWIEDZIŁ KORTOWO 

Rafał Olbiński na wernisażu

Memoriał docenta Wadowskiego w skokach przez przeszkody to najstarsze zawody konne na Warmii i Mazurach
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Fot. arch. UWM 

Trasa biegu to 10 km

Hotel powstał koło biblioteki
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Zdjęcie przed zakładem karnym Heidering w Berlinie
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