Z życia uczelni

Pierwsze ogólnopolskie
spotkanie prorektorów
W dniach 19-21 października na Politechnice Śląskiej
spotkali się uczestnicy pierwszej Konferencji Prorektorów
ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem
Społeczno-Gospodarczym.
Dominika Kaczmarzik
Koncepcja tematyczna spotkania obejmowała zagadnienia z zakresu: funkcjonowania uczelni w świetle nowych
przepisów, wprowadzenia nowych rozwiązań ustawowych i omówienia nowego modelu zarządzania uczelnią, optymalizacji systemu zarządzania uczelnią i procedur zarządczych, realizacji polityki finansowej, roli rady
społecznej w procesach wsparcia i zarządzania uczelnią,
organizacji współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie wdrażania efektów praktycznych
działalności badawczo-rozwojowej oraz promowania
działalności uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym, nowych obszarów współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym zwróconych na wyzwania przyszłości, pozyskiwania środków NCBR, kierowanych do jednostek naukowych przez otoczenie społeczno-gospodarcze.
Zaproszenie do udziału w tej inicjatywie przyjęli prorektorzy większości uczelni technicznych w Polsce.
Jako ekspertów do dyskusji zaproszono przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wiceministra dr. Piotra Dardzińskiego, dyrektora NCBR-u –
prof. Macieja Chorowskiego, jak również członka prezydium Rady Społecznej naszej uczelni – dr. inż. Jarosława
Mlonkę, prezesa zarządu Sumitomo SHI FW Energia
Polska.

Konferencję otworzył rektor Politechniki Śląskiej prof.
Arkadiusz Mężyk. Wprowadzenie do konferencji przedstawił prof. Janusz Kotowicz, następnie rozpoczęły
się obrady, podczas których głos zabrali prof. Maciej
Chorowski oraz prof. Bogusław Łazarz.
Wystąpienie Dyrektora NCBR pt. „Rola NCBR w komercjalizacji rezultatów badań”, wywołało szeroką dyskusję na temat, w jakim kierunku powinno zmierzać finansowanie prac przez NCBR: czy na zasadzie dotacji,
czy raczej powinno to funkcjonować na zasadzie inwestycji. Dodatkowo poruszone zostały tematy rozliczeń
projektów oraz współpracy z firmami komercyjnymi,
przy okazji realizacji projektów.
Następnie prezentację pt. „Realizacja polityki finansowej wewnątrz uczelni” wygłosił prorektor ds. ogólnych
Politechniki Śląskiej prof. Bogusław Łazarz, po której
nastąpiła wymiana zdań na temat polityki finansowej na
innych uczelniach.
Drugiego dnia obrady prowadzone były w Sali Senatu
Politechniki Śląskiej. W tym dniu prelegenci – wiceminister dr inż. Piotr Dardziński, prof. Janusz Kotowicz
oraz prezes Jarosław Mlonka skupili się na tematyce
związanej ze współpracą uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Prof. Janusz Kotowicz na przykładzie
Politechniki Śląskiej przedstawił działania uczelni zmierzające do intensyfikacji i wzmocnienia
układu uczelnia-przedsiębiorstwo.
Swoje spostrzeżenia na temat współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przedstawił także Prezes Zarządu Sumitomo SHI FW
Energia Polska dr inż. Jarosław Mlonka.
Podczas prezentacji multimedialnej oraz
późniejszej dyskusji, zwracał on szczególną uwagę na sposób współpracy środowiska akademickiego i gospodarczego z punktu widzenia firm.
Stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tematach praw au-
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Podczas obrad w Sali Senatu Politechniki Śląskiej. Od lewej: dr inż. Jarosław Mlonka, prof. Tadeusz Tatara,
prof. Stefan Domek, dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. AMG, prof. Wojciech Wawrzyński, prof. Bogusław Łazarz,
dr Piotr Dardziński, dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB, prof. Janusz Kotowicz, prof. Tadeusz Łagoda, prof. Jan Żurek,
prof. Janusz Cieśliński, dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk, prof. Dariusz Gawin, prof. Iwona Adamiec-Wójcik,
prof. Witold Gulbiński, prof. Mirosław Karbowniczek. Dodatkowo w konferencji uczestniczyli nieobecni na zdjęciu:
dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz, prof. Adam Podhorecki, dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT
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torskich i wyceny własności intelektualnej
oraz komercjalizacji wyników naukowych
(w tym znaczenia centrów transferu technologii na uczelniach) przedstawił wiceminister
dr Piotr Dardziński. Podczas dyskusji podjęto również temat założeń planowanej ustawy,
przewidującej utworzenie Sieci Badawczej:
Łukasiewicz, która będzie miała na celu stanowić efektywne zaplecze technologiczne
i intelektualne administracji publicznej, rodzaj „pomostu” między nauką i gospodarką.
Podczas piątkowych obrad powołano
Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych,
Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem
Społeczno-Gospodarczym, którego przeZwiedzanie kampusu Politechniki Śląskiej
wodniczącym został prof. Janusz Kotowicz.
Ustalono także, że organizacji następnego spotkania Kolegium Prorektorów, podejmie się prof. Adam
Podczas obrad powołane zostało Kolegium
Podhorecki z Politechniki Białostockiej.
Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji
Podczas wizyty uczestnicy konferencji mieli także okazję zwiei Kontaktów z Otoczeniem Społecznodzić kampus Politechniki Śląskiej, między innymi Centrum
Gospodarczym publicznych wyższych szkół
Nowych Technologii, gdzie odbyła się uroczysta kolacja wraz
technicznych, którego przewodniczącym
z występem kwartetu muzycznego Music Painters pod przewodzostał prof. Janusz Kotowicz. Ponadto
nictwem Andrzeja Taraszkiewicza, a także jedną z ciekawszych
w skład prezydium weszli: prof. Janusz
atrakcji Górnego Śląska – kopalnię Guido w Zabrzu.
Cieśliński (Politechnika Gdańska),
Wydarzenie, które zostało zorganizowane z inicjatywy
prof. Mirosław Karbowniczek (AGH),
Politechniki Śląskiej, odbiło się szerokim echem w środowisku
prof. Bogusław Łazarz (Politechnika
akademickim. Również wiceminister Piotr Dardziński podczas
Śląska), prof. Wojciech Wawrzyński
odbywającego się w Rzeszowie Kongresu 590, w obecności wi(Politechnika Warszawska) oraz
cepremiera Jarosława Gowina, zwrócił uwagę na fakt, jak ważprof. Jan Żurek (Politechnika Poznańska).
ne jest organizowanie tego rodzaju spotkań i pogratulował tej
inicjatywy Politechnice Śląskiej.

