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WYDZIAŁ MECHANICZNY
INSTYTUT INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
Prof. Ryszard Rohatyński
recenzentem w Delft University of Technology
Profesor Ryszard Rohatyński został zaproszony do
udziału w przewodzie doktorskim na Uniwersytecie
Technicznym w Delft (Holandia). Przedmiotem doktoratu była rozprawa Eliaba Z. Opiyo pod tytułem: Facilitating the Development of Design Support Software by
Abstract Prototyping. Promotorem był prof. Imre Horvath
z Department of Design and Manufacturing Technology.
W komisji oceniającej było sześciu recenzentów, w tym
dwóch spoza Holandii. Drugim zagranicznym była prof.
Judy Vance z Iowa State University.
Procedura obrony różni się od przyjętej w Polsce. Komisja oceniająca zbiera się pod przewodnictwem rektora
na posiedzeniu zamkniętym i po wymianie poglądów
podejmuje wstępną decyzję o dopuszczeniu (lub nie) do
publicznej obrony. W czasie tej obrony doktorant przedstawia tezy swojej pracy, a następnie odpowiada na
pytania zadawane przez członków komisji. Prawo do
zadawania pytań mają tylko członkowie komisji; pytania

z sali nie są dozwolone. Czas na dyskusję jest ściśle
limitowany do jednej godziny. Po 60 minutach wchodzi
pedel i przerywa procedurę. Następnie komisja udaje się
na posiedzenie zamknięte i w głosowaniu jawnym podejmuje decyzję. Po publicznym ogłoszeniu pozytywnej
decyzji doktorant dziękuje i przyjmuje gratulacje, następnie rektor wręcza mu uroczyście dyplom. Cała ceremonia mieści się w dwóch godzinach.
Przy okazji pobytu w Uniwersytecie Technicznym
w Delft prof. R. Rohatyński proszony był o wygłoszenie
wykładu. Profesor zaproponował temat związany
z recenzowaną pracą doktorską: A Taxonomy of Information for Concurrent Engineering. Przedstawił wymagania
stawiane systemom komputerowego wspomagania
zadań inżynierskich i klasyfikację informacji dla potrzeb
projektowania współbieżnego.
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STUDENT DZIENNIKARSTWA LAUREATEM KONKURSU EKONOMICZNEGO

„E K O N O M I C Z N Y ” H U M A N I S T A
Łukasz Kaźmierczak - student I roku dziennikarstwa, reprezentował
Katedrę Komunikacji Językowej i Społecznej
na VII Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów w Warszawie
Łukasz Kaźmierczak ekonomią interesuje się od czasów szkoły średniej, kiedy to uczył się w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Nowej Soli na kierunku
ekonomiczno-administracyjnym. - Było to Liceum Techniczne, teraz zwane profilowanym – mówi Łukasz – gdzie
nauczyciele „kazali” nam robić dużo projektów poświęconych
ekonomii, badaniom statystycznym, czy analizie rynków.
Wtedy bardzo na to narzekałem. Teraz wiem, że wszystko
może procentować na przyszłość. Faktycznie się opłacało.
Łukasz Kaźmierczak, dzięki plakatom informacyjnym,
dowiedział się o konkursie zorganizowanym przez
Instytut Wiedzy i Szkołę Główną Handlową na najlepszą pracę pt. „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu
młodych”. Przeprowadził badanie statystyczne nt. Cele
i wartości młodzieży oraz sposoby ich realizacji, następnie
rozpatrzył człowieka jako istotę społeczną, stworzył biznes
plan grupy teatralnej CHWILA (realnie istniejącej, której
jest założycielem i którą prowadzi od 2 lat), dołączył do
tego statut swojego teatru (nie wprowadzony jeszcze
w życie). Te wszystkie części zamieścił w obszernej
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pracy zatytułowanej W kolejce po sukces.
Na konkurs wpłynęły 43 prace, a tylko 9 zostało wyróżnionych i opublikowanych w naukowym wydawnictwie pod redakcją dr Tomasza Bernata, zatytułowanym
Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych. Znalazło się
wśród nich dzieło naszego studenta! Łukasz został zaproszony do wygłoszenia referatu na konferencji, który
zatytułował Ekonomia z punktu widzenia humanisty. Był
najmłodszym uczestnikiem konferencji, który miał możliwość przemawiania w obecności znakomitych gości,
wykładowców SGH i pracowników naukowych z całej
Polski. Łukasz został zaproszony na kolejny „zjazd”,
tym razem do Sopotu, gdzie również będzie godnie
reprezentował Uniwersytet Zielonogórski, jako ekonomiczny humanista. - Uważam, że przyszły dziennikarz to
osoba o szerokim wachlarzu zainteresowań. Zresztą żaden
humanista nie może funkcjonować w obecnym świecie bez
podstawowej wiedzy ekonomicznej – skromnie kwituje
student-laureat.
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