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li dziekan Edward Kowal i prof. Ferdynand Romankiewicz. 
* * * 

18 i 19 listopada odbyła się w Wiśle V Konferencja 
Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa pod 
patronatem Dziekana Wydziału Budownictwa Politechni-
ki Śląskiej w Gliwicach. Z Instytutu Budownictwa UZ 
udział wzięli: mgr Bożena Kuczma, mgr Krystyna Wy-
branowska i mgr Krzysztof Kula, który wygłosił referat 
pt. Analiza płyt warstwowych z zastosowaniem MES. 

Wycieczki dydaktyczne 
16 listopada studenci z grupy 21 i 22 kierunku budow-

nictwo wzięli udział w wyjeździe dydaktycznym do Opo-
la, gdzie zapoznali się z technologią produkcji dekar-
skich wyrobów cementowych firmy BRAAS. Organiza-
torką wycieczki była mgr Bożena Kuczma. 

Marek Dankowski  

 
....Instytut Edukacji Techniczno -Informatycznej 

Profesjologia - seminarium naukowe 
21 listopada odbyło się w Instytucie seminarium na-

ukowe. 
Wiodącym tematem obrad cyklicznych seminariów (od 

8 lat) są zagadnienia profesjo-
logii. 

Problemy rozwoju zawodo-
wego człowieka stanowiły 
główny nurt dotychczasowych 
badań prowadzonych w ze-
spole pod kierunkiem prof. 
Bogusława Pietrulewicza. 
Wyniki badań znalazły swoje 
odbicie w promocjach kadry 
naukowej (3 doktoraty z tego 
zakresu), międzynarodowych 
konferencjach naukowych (IX. 
Praca - Zawód - Rynek Pracy 
odbyła się w ubiegłym roku) 
oraz licznych publikacjach  
(w tym 4 monografiach). 

W seminarium uczestniczyli 
pracownicy nauki, doktoranci, 
dyrektorzy placówek kształce-
nia ustawicznego, studenci. 

Ten znaczący dorobek ze-
społu jest systematycznie 
pomnażany. W pracach ostat-
niego seminarium uczestni-
czył prof. dr hab. Kazimierz 
Czarnecki – jeden z pierw-
szych, który problematykę profesjologiczną w naszym 
kraju przedstawił jako odrębną dziedzinę wiedzy  
(w książce Profesjologia w zarysie). 

Wygłoszony przez Prof. K. Czarneckiego referat: 
Człowiek, życie – rozwój i działanie, był podstawą dys-
kusji nad współczesnymi uwarunkowaniami procesu 
rozwoju zawodowego człowieka. 

Wskazano na problemy życia prozawodowego i zawo-
dowego człowieka w kontekście wymagań rynku pracy, 
kreowania własnej drogi życiowej i zawodowej, kariery 

zawodowej, sukcesu zawo-
dowego. Wskazywano 
także na człowieka w kon-
tekście jego pracy, etosu 
pracy itd. Podkreślano 
potrzebę dalszych badań z 
zakresu zawodoznawstwa. 

Uczestnicy seminarium, 
w tym prof. K. Czarnecki, 
opowiedzieli się za potrze-
bą wydawania specjalnego, 
o charakterze naukowym 
czasopisma (rocznik lub 
półrocznik) „Problemy pro-
fesjologii”. Podjęto wstępne 
ustalenia, że wydawcą tego 
czasopisma może być 
Instytut Edukacji Technicz-
no-Informatycznej oraz 
Ośrodek Kształcenia Usta-
wicznego „MADA” w Gło-
gowie. Dyrektor Ośrodka dr 
A. Muszyński wyraził goto-
wość do współpracy przy 
wydawaniu czasopisma. 
Całościową koncepcję opra-

cuje do 15 grudnia br. i przed-
stawi na kolejnym seminarium prof. B. Pietrulewicz. 

Mirosław Matyjaszczyk 
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