Biblioteką. Wysłuchały z zainteresowaniem prezentacji,
żywo reagowały, wszystko było dla nich interesujące.
Wspólnie zwiedziliśmy biblioteki lubelskie – nową bibliotekę Uniwersytetu Przyrodniczego, biblioteki UMCS,
KUL oraz nowo otwartą mediatekę BIBLIO. Goście mieli
okazję zobaczyć Lublin oraz poznać historię naszego miasta w Ośrodku Brama Grodzka.
rzedmiotem obrad były następujące sprawy i zagadnienia:
• podjęto uchwałę w sprawie ustalenia obchodów Święta
Politechniki Lubelskiej w roku 2011;
• zatwierdzono sprawozdanie finansowe Politechniki
Lubelskiej za 2010 r.;
• zmieniono Statut Politechniki Lubelskiej;
• udzielono zgody na:
– zawarcie umowy i realizację projektu pod nazwą:
„Współpraca – to się opłaca!”,
– zbycie mienia o wartości przekraczającej 100 tys. zł;
• utworzono
kierunek
nia 15 marca
2012 r. ochrona
w auli im.środowiska
Jana PawłanaIIstudiach
na Wystacjonarnych
I
stopnia;
dziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej odbyła się
wszczęto
postępowania
o nadanie
tytułów doktora
hoII•edycja
Konkursu
Prezentacji
Multimedialnych
w Języnoris
causa
Politechniki
Lubelskiej
dla:
prof.
dr
hab.
ku Obcym pt. „Management in the Times of Change inż. Jurija
prof.Inicjatorem
dr hab. inż.wydarzenia
Zenona Hotry;
Challenges
andKryvonosa,
Perspectives”.
była
•
poparto
inicjatywę
nadania
prof.
dr
hab.
inż. Obcych,
Jerzemu
mgr Bożenna Blaim, Kierownik Studium Języków
Merkiszowi
tytułu
honoris
causa
Akademii
a honorowy
patronat
naddoktora
Konkursem
objęła
prof.
dr hab.
Techniczno-Humanistycznej
w
Bielsku-Białej;
Ewa Bojar, Dziekan Wydziału Zarządzania i jednocześnie
• pozytywnie
fundator
głównejzaopiniowano:
nagrody.
–
opracowaną
przez prof.12
dr hab.
inż. Tomasza
SadowPubliczność wysłuchała
prezentacji
przygotowaskiego
recenzję
dorobku
naukowego,
dydaktycznego
nych na czterech różnych poziomach zaawansowania,
i organizacyjnego
prof.jury
dr hab.
Andrzeja
Radowicza
a ostateczny
werdykt podjęło
w składzie:
mgr
Bożenna
w
związku
z
inicjatywą
nadania
Profesorowi
tytułu
Blaim - kierownik SJO, prof. dr hab. Ewa Bojar - Dziekan
doktora
honoris
causa
Politechniki
Świętokrzyskiej,
Wydziału Zarządzania, mgr Barbara Miłosz - starszy wy– sprawozdanie
z badań
naukowych
oraz współpracy
kładowca
SJO, mgr Jacek
Kuterek
- pracownik
Wydziału
naukowo-badawczej
z zagranicą
w roku 2010,
Zarządzania
oraz Justyna Mućka
- przedstawiciel
Samozmiany organizacyjne
w administracji
rządu– Studentów.
Wszyscy uczestnicy
otrzymalicentralnej
nagrody
Politechniki;
ufundowane
przez Wydział Zarządzania, Biuro Rozwoju
ProrektorPolitechniki
ds. nauki prof.
dr hab. oraz
inż. Biuro
Zbigniew
Pater
i•
Kooperacji
Lubelskiej
Promocji
przedstawił informacje o działalności:
i Karier.
– Lubelskiego
Technologii
Nagroda
głównaCentrum
trafiła w Transferu
ręce Jakuba
Pizonia zaPoliwytechniki
Lubelskiej,
stąpienie
pt. „Cloud
Computing as a New Perspective
– Lubelskiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości
Polifor Modern
Business”.
II miejsce
zajęła Joanna Lis
za
techniki
Lubelskiej,in the Times of Change - Chalprezentację
„Management
– and
BiuraPerspectives”,
Rozwoju i Kooperacji
Politechniki
lenges
a III miejsce
- Anna Lubelskiej,
Pierzchała
za –wystąpienie
pt. „Resistance
to Change: Politechniki
Causes and
Biura Wymiany
Międzynarodowej
Strategies”.
Publiczność najwyżej oceniła wystąpienie SylLubelskiej;
wii
pt. „Influence
of Globalization
on Manage• Gębicz
pozytywnie
zaopiniowano
wnioski rad wydziałów
doment.
Pictureprzyznania
of Manager”.
tyczące
indywidualnych nagród Ministra
Celem
było
upowszechnienie
wiedzy
z zaNauki iKonkursu
Szkolnictwa
Wyższego
za całokształt
dorobku
kresudla
zarządzania
orazosób:
podnoszenie umiejętności językonastępujących
wych wśród studentów Politechniki. Tym razem dodany
został jeszcze jeden element. Każda zapowiedź kolejnego
prezentera i jego wystąpienia była także formą promocji
naszej Uczelni. Jako koordynator Konkursu wyszłam z założenia, że skoro uczestnikami tego wydarzenia są studenci
Politechniki,
muszą
osoby raz
wyjątkowe.
Każdy
prenia 12 maja
2011tor.być
pierwszy
w murach
Politechzenter
otrzymał
więc
dodatkowe
zadanie
i
został
poproniki Lubelskiej odbyła się uroczystość nadania tytułu
szony
o przygotowanie
ciekawejw informacji
Profesora
Honorowego.pozytywnej
Miała ona imiejsce
auli Wyna
swój
temat,
która
miała
poprzedzić
prezentację i miała
działu Inżynierii Środowiska.
to założenie udowodnić. Na dobre wyniki nie trzeba było
długo
czekać. Zadanie
pokazało
że każdy z Lubelskiej
12 uczestSpotkanie
otworzył
Rektornam,
Politechniki
ników
jest
nie
tylko
ambitny
i
gotowy
do
podnoszenia
prof. dr hab. inż. Marek Opielak.

Cieszymy się z nawiązanej współpracy – planujemy wymianę naszych pracowników w ramach obowiązkowych staży
szkoleniowych i przyjmowanie u nas bibliotekarzy ukraińskich, pragnących poszerzać swoje zainteresowania, wzbogacać warsztat pracy i korzystać z naszych doświadczeń.

Informacja o pracach Senatu PL
(marzec 2011 – maj 2011)
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– wnioski Rady Wydziału Mechanicznego o nagrody dla: prof. dr hab. inż. Andrzeja Werońskiego,
prof. dr hab. inż. Wiesława Werońskiego;
– wniosek Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki o nagrodę dla prof. dr hab. Marka Kosmulskiego;
• zmieniono uchwały:
– Uchwałę Nr 1/2006/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie powołania
Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej, zmienioną Uchwałą Nr 2/2006/VII Senatu Politechniki Lubelskiej
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– Lubelskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej,
– Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej,
– Biura Rozwoju i Kooperacji Politechniki Lubelskiej;
• Rektor powołał dr hab. inż. Andrzeja Wac-Włodarczyka, prof. PL na funkcję przewodniczącego doraźnej
Komisji Senackiej ds. nowelizacji Statutu Politechniki
Lubelskiej;
• podjęto uchwały w sprawie:
– warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na
poszczególnych kierunkach w Politechnice Lubelskiej na rok akademicki 2012/2013,
– warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie
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Studium Języków Obcych

Kierunek – zarządzanie, narzędzie – język obcy, czyli czego jeszcze
nie wiemy o naszych studentach
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ZAM, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem studentów. Koordynacją Konkursu z ramienia SJO zajmowała
się mgr Izabella Dzieńkowska, a wsparcie organizacyjne
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