(m.in. informacje dotyczące Politechniki Lubelskiej: akademików, możliwości uczestnictwa w zajęciach pozauczelnianych – AZS, koła naukowe, Samorząd Studencki, Chór
Politechniki, zespoły taneczne, wykłady na temat życia studenckiego w Politechnice Lubelskiej, prowadzenie przykładowych zajęć kończących się zaliczeniem, zorganizowanie
„pierwszej sesji”, wykłady na temat stypendiów naukowych,
socjalnych, a także możliwości wyjazdów zagranicznych, zajęcia rozwijające umiejętności prezentacyjne przed grupą, pracę
w zespole, kreatywność). Zaplanowane były także zajęcia integracyjne, zabawy sportowe i wycieczki w góry.
Studenci biorący udział w obozie będą lepiej przygotowani do rozpoczęcia studiów, nie będą czuli się odosobnieni.

Łatwiej im będzie zaadoptować się w nowych warunkach.
Osoby wprowadzone w życie uczelni będą czynnie i z inicjatywą w nim uczestniczyć. Można to już zauważyć w pierwszych zgłoszeniach do pocztu sztandarowego czy różnych
organizacji studenckich.
Biuro Promocji i Karier chce, poprzez swoje doświadczenie i zdobytą wiedzę, pomóc studentom rozpoczynającym studia w Politechnice Lubelskiej np. w poprawnym
przygotowaniu prac, projektów czy prezentacji. Pragnie
również wpoić młodzieży należny gronu akademickiemu
szacunek oraz odpowiedzialność, którą niesie za sobą włączenie do kręgu studentów.
Anna Mazur-Sokół, Marta Uryniuk
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angielskiego TOEIC w dniu 13 maja 2011 roku na Ukrainie
– tego wyzwania podjęła się Pani mgr Monika Szabelska.
Do egzaminu TOEIC podeszło 8 osób, które otrzymały od 525 do 915 punktów (skala 10-900).
– !"# $%&'()'*"+" ,',-" '*&".)/"01-/"2
Monika Szabelska: Egzamin przebiegał bez żadnych trudności, z zachowaniem wszelkich procedur. Nasi
ukraińscy partnerzy przygotowali wszystko profesjonalnie
i perfekcyjnie. Nie miałam żadnych problemów organizacyjnych.
roku 2009 Studium Języków Obcych nawiązało współpracę z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym
im. Iwana Franko w Drohobyczu na Ukrainie, której celem była
kooperacja przy przeprowadzaniu międzynarodowych certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego TOEIC, TOEFL
oraz języka niemieckiego WiDaF, a także utworzenie Centrum
Certyfikacji Języków Obcych u naszych wschodnich sąsiadów.
Kierownik SJO mgr Bożenna Blaim podczas wizyty na
Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym przeszkoliła
zespół wykładowców języka angielskiego przygotowujących
kandydatów do międzynarodowych, certyfikowanych egzaminów. Przekazała również wiedzę dotyczącą podręczników
oraz materiałów dodatkowych.
Studenci pilnie pracowali cały rok, a owocem ich starań było przeprowadzenie pierwszych egzaminów z języka
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MS: Oprócz wspomnianego już profesjonalizmu organizacyjnego sesji, byłam pod dużym wrażeniem zarówno gościnności gospodarzy jak i życzliwości, z jaką mnie przyjęto.
–
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MS: Mam nadzieję, iż „pierwsze lody” zostały już przełamane, a dalsza współpraca będzie rozwijała się jeszcze
prężniej, co przyniesie korzyści obu stronom. Zachętą na
pewno będą dobre wyniki uzyskane przez kandydatów podczas pierwszej sesji.
–
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Ewelina Zbrońska
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gr Izabella Dzieńkowska reprezentowała Studium na
szkoleniu w Universidad de Las Palmas de Gran Canaria w Hiszpanii w ramach programu LPP Erasmus.
Podczas indywidualnego szkolenia brała ona udział
w spotkaniach w Centrum Językowym w Hiszpanii, które
były okazją do:

!
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1. prezentacji działalności Studium Języków Obcych PL
z uwzględnieniem przeprowadzania certyfikowanych
egzaminów,
2. obserwacji zajęć z języków obcych prowadzonych
w Centrum Językowym w Hiszpanii,
3. porównania metod pracy, stosowanych pomocy
Październik 2011 roku

dydaktycznych oraz wymiany informacji dotyczących
organizacji pracy i działalności jednostek prowadzących
zajęcia językowe na obu uczelniach,
4. spotkania informacyjnego ze studentami hiszpańskimi,
którzy podejmą studia na naszej uczelni w roku akademickim 2011/2012. Pytania studentów dotyczyły:
oferty przedmiotów na poszczególnych wydziałach naszej Uczelni, możliwości nauki języka polskiego (zainteresowanie intensywnym kursem przed rozpoczęciem
roku akademickiego), warunków zakwaterowania oferowanych studentom, informacji dla studentów zagranicznych prezentowanych na stronie internetowej Politechniki.
Jednym z najważniejszych aspektów tego wyjazdu była
możliwość promocji i prezentacji Politechniki Lubelskiej
oraz Studium Języków Obcych w czasie spotkania z uczestnikami szkolenia z innych uczelni polskich i zagranicznych.
Ponadto wyjazd był okazją do udziału w błyskawicznym
kursie języka hiszpańskiego, podniesienia kwalifikacji zawodowych, wymiany informacji oraz nawiązania kontaktów
z przedstawicielami różnych jednostek, uczelni i kręgów
kulturowych.

W erze globalizacji, gdy odległości między państwami
stają się coraz mniejsze, świat akademicki poszerza swoje
horyzonty i wzbogaca się na wielu płaszczyznach. Jedną
z nich jest wymiana międzynarodowa i kontakty z reprezentantami innych instytucji, które przez możliwość osobistych
spotkań zyskują ciekawszy wymiar i są okazją do promocji
osiągnięć i działalności naszej Uczelni.
Izabella Dzieńkowska
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maju 2011 r. Studium Języków Obcych Politechniki Poznańskiej przeprowadziło drugi etap - finałowy XII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla
studentów uczelni technicznych. Etap wstępny odbył się
w listopadzie 2010 r. Przystąpiło do niego 320 studentów
z 14 uczelni, wśród nich 39 studentów z naszej uczelni. Do
etapu finałowego zakwalifikował się Pan Konrad Buchoski,
student III roku Wydziału Mechanicznego. Po pomyślnie
zaliczonym teście pisemnym i egzaminie ustnym przeszedł
jako jeden z 13 najlepszych finalistów do ostatniego etapu
olimpiady, czyli przedstawienia prezentacji multimedialnej
na temat „Technical Developments and their Influence on

the Third World Countries”. Prezentacja naszego studenta okazała się najciekawszą ze wszystkich, zapewniła Panu
Konradowi Buchoskiemu II miejsce w konkursie oraz została wyróżniona nagrodą publiczności.
Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej
serdecznie gratuluje Laureatowi odniesionego sukcesu
i jednocześnie gorąco zachęca wszystkich naszych studentów do udziału w licznych uczelnianych i ogólnopolskich konkursach językowych organizowanych na naszej
uczelni.
Magdalena Kożuch
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Otwarte przewody doktorskie na kierunku budowa
i eksploatacja maszyn:
• mgr inż. Sylwester Korga (temat rozprawy: „Wykorzystanie metody elementów skończonych w badaniach
teoretyczno-doświadczalnych tarcia ślizgowego w warunkach odkształceń plastycznych”, promotor – prof. dr
hab. inż. Klaudiusz Lenik),
• mgr inż. Mariusz Kłonica (temat rozprawy: „Badanie
stanu energetycznego warstwy wierzchniej wybranych
materiałów konstrukcyjnych po ozonowaniu”, promotor – prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski),
• mgr inż. Łukasz Jedliński (temat rozprawy: „Metoda
oceny montażu zębatych przekładni stożkowych na
Pażdziernik 2011 roku

podstawie sygnału drgań”, promotor – prof. dr hab. inż.
Józef Jonak).
Aneta Krzyżak
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Pracownicy Katedry Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych uczestniczyli w wyjeździe zagranicznym do Austrii i Włoch. W ramach wyjazdu zorganizowano dwa seminaria naukowe oraz pięć wizytacji (na
uniwersytecie, na targach motoryzacyjnych, w parku naukowo-technologicznym i w zagranicznych firmach).
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