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Od 24 do 26 stycznia Uniwersytet Zielonogórski był 
gospodarzem Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych (KRPUT). Poza rektorami uczelni człon-
kowskich w Konferencji uczestniczyli również: prze-
wodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich - prof. Tadeusz Luty z Politechniki Wrocław-
skiej, wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego - prof. Wojciech Mitkowski, przewodniczący 
Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) - 
prof. Jerzy Świątek z Politechniki Wrocławskiej, przed-
stawiciel Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Komisja 
ds. informatyzacji) prof. Bohdan Jerzy Macukow z Poli-
techniki Warszawskiej, oraz reprezentant Stowarzysze-
nia Rektorów Technicznych Uczelni Ukrainy prof. Serhiy 
Sydorenko – prorektor Politechniki Kijowskiej. Obradom 
przewodniczył prof. Jan Krysiński (przewodniczący 
KRPUT, rektor Politechniki Łódzkiej). 

Konferencję rozpoczęła prezentacja Uniwersytetu 
Zielonogórskiego przedstawiona przez rektora prof. 
Czesława Osękowskiego. Na początku obrad rektorzy  
przyjęli sprawozdanie z posiedzenia Prezydium KRASP, 
które odbyło się 18 stycznia w Politechnice Łódzkiej, a 
zaraz potem zajęli się okresową oceną pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi. Tematykę 
zielonogórskich obrad zdominowała informatyzacja 
uczelni. Prof. Włodzimierz Kurnik rektor Politechniki 
Warszawskiej przedstawił stan prac nad wspólną plat-
formą informatyczną konsorcjum uczelni: Politechniki 
Warszawskiej, UMCS, UJ i UŚ. Po południu natomiast 
mówiono o systemach informatycznych zarządzania 

uczelniami na przykładzie AGH, Politechniki Śląskiej 
i Politechniki Łódzkiej. Prof. Józef Korbicz – prorektor 
ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ zaprezentował 
temat „Biblioteki cyfrowe w uczelniach” oczywiście na 
przykładzie Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. W pro-
gramie Konferencji znalazła się również prezentacja 
Waldemara Siwińskiego – prezesa Fundacji Edukacyj-
nej PERSPEKTYWY, na temat światowych rankingów 
wyższych uczelni. A gość z Ukrainy – prof. Serhiy Sy-
dorenko mówił o współpracy z ukraińskimi uczelniami 
technicznymi. Rektorzy długo też dyskutowali na temat 
promocji kierunków technicznych. 

Ostatni dzień obrad poświęcono na omówienie pro-
pozycji nowego modelu akredytacji zaprezentowane-
go przez prof. Jerzego Świątka - przewodniczącego 
KAUT-u, a prof. Józef Gawlik rektor Politechniki Kra-
kowskiej przedstawił metody badania karier absolwen-
tów PK. Na zakończenie Konferencji Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych mgr Marta Komuda z Politechniki 
Białostockiej wystąpiła z prezentacją nt.: Koszty kształ-
cenia na poszczególnych kierunkach studiów, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem współczynników kosztochłon-
ności.

Obrady odbywały się w najnowszym uniwersyteckim 
budynku - siedzibie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środo-
wiska i Wydziału Nauk Biologicznych. W przerwie obrad 
rektorzy zwiedzili Laboratorium Instytutu Budownictwa, 
które jak i cały obiekt zrobiło na gościach duże wraże-
nie. 
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