
M I E S I Ę C Z N I K  S T U D E N T Ó W  I N S T Y T U T U  M A T E M A T Y C Z N O -P R Z Y R O D N I C Z E G O  PW SZ  W  

T A R N O W I E  

 

BO JEDNO CO WARTO....! 
 
 

Dawno, dawno temu, bo w latach trzydziestych ubiegłego wieku pewien męski kwartet 

śpiewał przebój, którego refren zawierał takie rady: 

 

„Bo kochać nie warto i lubić nie warto 

Zarobić nie warto...” 

 

I tak dalej, i tym podobne i na koniec: 

 

„Bo jedno co warto, to upić się warto, 

W szynku na rynku wygłupić się warto”. 

 

 

Nie tak dawno świetnie zaśpiewali ten przebój  Borkowski, Kociniak, Opania i Zborowski. 

Jeżeli przy tak uroczystej okazji, jaką jest inauguracja nowego roku akademickiego w 

Naszej Ukochanej Uczelni przypominam ten tekst, to oczywiście nie po to, by propagować 

Wśród młodych ludzi dekadenckie nastroje, lecz by się wytłumaczyć z zapożyczenia tytułu. 

U progu nowego roku akademickiego i  ciągle jeszcze przecież u progu nowego stulecia 

A nawet tysiaclecia młodzi ludzie stawiają sobie to najważniejsze z pytań: co w życiu 

Robić warto.? Rzecz jasna i kochać i lubić warto – a jakże! Zarobić? Czemu nie!? 

W szynku na rynku itd... . Nie! Bo po co?  Tego  wszystkiego nie trzeba  Wam doradzać , bo 

Tym doskonale wiecie. Patrząc wstecz  „na te lata ,co minęły” i oceniając przyszłość w oparciu 

O posiadane doświadczenie ,my – „mijająca” już generacja Waszych nauczycieli, nucimy 

Wam  ciut  zmieniony refren: 

 

„Bo jedno co warto, to  u c z y ć  się warto” 

 

Zaprawdę i po stokroć warto.! I Wy , drodzy , młodzi Przyjaciele, o tym wiecie i dlatego 

Podejmujecie trud studiowania. A jeżeli ktoś z Was ma dziś jakieś wątpliwości, to za parę 

Lat – zapewniam – sami ten refren zanucicie! Pamiętajcie przy tym, że i kochać i lubić 

I zarobić też warto. Byle zachować proporcje. Bo proporcje trzeba „znać mocium Panie”! 
 

 

dr hab. Edward Tutaj, prof. PWSZ 
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Cena: 1 zł 



JAK DOJECHAĆ DO PWSZ 

 

 

Oznaczenia: A - przystanek autobusowy (początkowy przy ul. Krakowskiej), linia zielona - trasa autobusu, kierunek Dworzec PKP, PKS 

do PWSZ, linia czerwona - droga od przystanku najbliższego w stosunku do budynku PWSZ (ul. Lwowska), którą należy pokonać pieszo 

idąc ulicami: Wałową i Nową, linia żółta - trasa autobusu - linia nr 9, kierunek PWSZ do Dworca PKP, PKS (powrót), PTTK - Dom 

wycieczkowy PTTK "Pod Murami". 

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2003/2004. 

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w następujących 

terminach: 

- semestr zimowy: 

od dnia 01 października 2003 r. do dnia 22 grudnia 2003 r. 

od dnia 05 stycznia 2004 r. do dnia 25 stycznia 2004 r. 

- semestr letni: 

od dnia 16 lutego 2004 r. do dnia 07 kwietnia 2004 r. 

od dnia 15 kwietnia 2004 r. do dnia 06 czerwca 2004 r. 

 

Sesje egzaminacyjne odbywać się będą: 

- zimowa: 

od dnia 26 stycznia 2004 r. do dnia 08 lutego 2004 r. 

- zimowa poprawkowa: 

od dnia 16 lutego 2004 r. do dnia 07 marca 2004 r. 

- letnia: 

od dnia 07 czerwca 2004 r. do dnia 26 czerwca 2004 r. 

- letnia poprawkowa: 

od dnia 02 września 2004 r. do dnia 14 września 2004 r. 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

- przerwa świąteczna: 

od dnia 23 grudnia 2003 r. do dnia 04 stycznia 2004 r. 

- przerwa międzysemestralna: 

od dnia 09 lutego 2004 r. do dnia 15 lutego 2004 r. 

- przerwa świąteczna: 

od dnia 08 kwietnia 2004 r. do dnia 14 kwietnia 2004 r. 

- wakacje letnie: 

 od dnia 27 czerwca 2004 r. do dnia 30 września 2004 r. 



 

WŁADZE UCZELNI 

Rektor       - prof. dr hab. Adam Juszkiewicz  

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni     - prof. dr hab. Stanisław Komornicki 

Prorektor ds. Studiów      - dr inż. Władysław Iwaniec prof. PWSZ. 

Kanclerz       - mgr Roman Żok 

 

Dyrektorzy Instytutów 
Dyrektor Instytutu Matematyczno- Przyrodniczego  - dr hab. Edward Tutaj, prof. PWSZ. 

Dyrektor Instytutu Politechnicznego    - prof. dr hab.inż.Stanisław Mitkowski 

Zastępca Dyrektora Instytutu Politechnicznego   - dr inż. Ryszard Klepka 

 

Kierownicy Zakładów 
Kierownik Zakładu Chemii Stosowanej    - dr hab.Agnieszka Pattek-Janczyk,prof.PWSZ 

Z-ca Kierownika Zakładu Chemii Stosowanej   - mgr Iwona Karoń 

Kierownik Pracowni Chemicznej Ogólnej   - dr Ryszard Gryboś 

Kierownik Zakładu Technologii Materiałów   - dr hab.inż. Andrzej Kwatera,prof.PWSZ. 

 

 

STYPENDIA I ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW. 

Stypendium naukowe. 

Może być przyznane studentowi, który po zaliczeniu w 

terminie kolejnego roku studiów uzyskał za cały rok 

akademicki najwyższą średnią ocen z egzaminów i zaliczeń, 

ale nie mniejszą niż 4,0. Wysokość stypendium w ubiegłym 

roku akademickim przedstawiała się następująco: 

- 410zł miesięcznie dla studentów, którzy uzyskali średnią 

ocen od 4,86 do 5,00, 

- 350zł miesięcznie dla studentów, którzy uzyskali średnią 

ocen od 4,71 do 4,85, 

- 290zł miesięcznie dla studentów, którzy uzyskali średnią 

ocen od 4,41 do 4,70, 

- 240zł miesięcznie dla studentów, którzy uzyskali średnią 

ocen od 4,00 do 4,40. 

 

Stypendium socjalne. 

Może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji 

materialnej. Wysokość przyznawanego stypendium jest 

określana na okres semestru Zarządzeniem Rektora na 

wniosek Rady Uczelnianej. 

Kryteriami przyznawania stypendium socjalnego w Uczelni 

są: udokumentowany niski dochód w przeliczeniu na 

członka rodziny, liczba osób w rodzinie studenta, 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz 

inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną 

studenta. Wysokość stypendium socjalnego w ubiegłym roku 

akademickim wynosiła: 

- 150zł miesięcznie dla studentów, których dochód na 

członka rodziny nie przekracza 160zł miesięcznie, 

- 130zł miesięcznie dla studentów, których dochód na 

członka rodziny nie przekracza 250zł miesięcznie, 

 

- 80zł miesięcznie dla studentów, których dochód na członka 

rodziny nie przekracza 350zł miesięcznie. 

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Może otrzymać student, którego niepełnosprawność 

potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, powoduje 

konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych 

ze studiowaniem. Przyznanie tego stypendium nie jest 

uzależnione od sytuacji materialnej studenta, a jego 

wysokość określona jest Zarządzeniem Rektora na wniosek 

Rady Uczelnianej. W ubiegłym roku akademickim 

stypendium to wynosiło 310 zł miesięcznie. 

 

Zapomoga.  
Może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych 

znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

Zapomogę można otrzymać jeden raz w semestrze. 

 

Dopłata do zakwaterowania w Domu Studenta. 

Jest przyznawana na zasadach określonych analogicznie do 

zasad przyznawania stypendium socjalnego. Rolę Domu 

Studenta dla PWSZ pełni Dom Nauczyciela przy ul. 

Słowackiego 7. Wysokość miesięcznych dopłat do 

zakwaterowania wynosiły w ubiegłym roku akademickim: 

- 80 zł miesięcznie dla studentów, których dochód na 

członka rodziny nie przekracza 350 zł miesięcznie, 

- 40 zł miesięcznie dla studentów, których dochód na 

członka rodziny nie przekracza 500 zł miesięcznie. 

Ponadto studenci mogą ubiegać się o przyznanie kredytu w 

wybranym banku na ustalonym przez bank formularzu. 

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty 

poszczególnych instytutów. 

 

 



SENAT I KONWENT SĄ ORGANAMI KOLEGIALNYMI UCZELNI. 

Ich skład i kompetencje reguluje Ustawa o wyższych 

szkołach zawodowych z dnia 26 czerwca 1997 r. 

SENAT 

W skład Senatu wchodzą: 

1) rektor jako przewodniczący, 

2) przedstawiciele rektora uczelni, z którą państwowa 

uczelnia zawodowa współdziała, 

3) prorektor lub prorektorzy, 

4) kanclerz, 

5) kierownicy jednostek organizacyjnych, 

6) przedstawiciele nauczycieli akademickich, 

7) przedstawiciele pozostałych pracowników, 

8) przedstawiciele samorządu studenckiego. 

 

Do kompetencji Senatu należy: 

1) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Konwentu, planów 

działalności finansowej państwowej uczelni zawodowej, 

2) wybór i odwołanie rektora i prorektorów, 

3) powoływanie i odwoływanie kanclerza, 

4) ustalanie zasad opracowywania planów studiów i 

zatwierdzanie ramowych programów nauczania, 

5) opiniowanie wniosków o zatrudnianie nauczycieli 

akademickich, 

6) ustalanie zasad i trybu przyjmowania na studia, 

7) przedstawianie wniosków dotyczących rozmiarów 

kształcenia oraz kierunków lub kierunków i specjalności 

zawodowych, 

8) ocena działalności dydaktycznej i badawczej jednostek 

organizacyjnych, 

9) ocena działalności rektora, 

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych 

w statucie lub wymagających opinii społeczności 

państwowej uczelni zawodowej, 

11) przedstawianie ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa 

wyższego kandydatów do Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej. 

 

KONWENT 

W skład Konwentu wchodzą: 

1) przedstawiciele organów państwowych, 

2) przedstawiciele organów samorządu terytorialnego i 

zawodowego, 

3) przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naukowych, 

zawodowych oraz twórczych, 

4) przedstawiciele organizacji pracodawców, 

5) przedstawiciele uczelni, z którymi uczelnia zawodowa 

współdziała, 

6) rektor, 

7) kanclerz, 

8) prorektor lub prorektorzy. 

 

Do kompetencji Konwentu należy: 

1) opiniowanie przedstawionych przez Senat planów 

działalności finansowej uczelni, 

2) zatwierdzanie, na wniosek Senatu, rozmiarów kształcenia 

oraz kierunków lub kierunków i specjalności zawodowych, 

3) opiniowanie przedstawionych przez Senat kandydatów na 

rektora i kanclerza, 

4) wyrażanie opinii w sprawie odwołania rektora, prorektora 

i kanclerza, 

5) wyrażanie zgody na zawieranie umów o współpracy z 

przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi 

podmiotami gospodarczymi, 

6) wyrażanie zgody w sprawach dotyczących mienia i 

gospodarki państwowej uczelni zawodowej, 

przekraczających zakres zwykłego zarządu, 

7) opiniowanie spraw dotyczących: nabycie lub zbycia przez 

państwową uczelnię zawodową mienia o wartości określonej 

w statucie, przyjęcia darowizny, spadku lub zapisu o 

wartości określonej w statucie, przystąpienia do spółki lub 

innej organizacji gospodarczej oraz utworzenia fundacji. 

 

 

 

SAMORZĄD STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

Reprezentantem społeczności studenckiej Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej jest Samorząd Studencki. 

Przedstawicielem Roku jest starosta, który sprawuje pieczę 

nad sprawami związanymi z daną specjalnością. Starosta jest 

również łącznikiem pomiędzy wykładowcami, władzami 

Uczelni, Radą Uczelnianą a studentami. 

 

Rada Uczelniana jest głównym przedstawicielem studentów 

na forum Uczelni. Jej głównym zadaniem jest dbałość o 

Prawa i przywileje studentów. Rada zajmuje się 

organizowaniem imprez kulturalno-rozrywkowych, 

koordynowaniem działań organizacji studenckich  

działających w PWSZ i rozwiązywaniem bieżących 

problemów braci studenckiej. Współuczestniczy w 

zarządzaniu Uczelnią, decyduje w sprawach dotyczących 

studentów oraz reprezentuje Uczelnię na zewnątrz i dba o jej 

wizerunek.  

Aktualny skład RUSS  

Hałat Anna (przewodnicząca RUSS), Chmielewska Aleksandra 

(z-ca przew. RUSS), Kowalska Sylwia, Pacana Diana, Rojek 

Monika, Adam Łabędź, Paweł Gorzkowski, Ukleja Mariusz, 

Wucke Bartosz, Daniel Kmak, Piotr Kościółek, Tomasz Minor. 

 

 

 

 



KLUBOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE 

Z inicjatywy Mościckiej Fundacji Kultury oraz Rektora 

PWSZ powołano Studencki Dyskusyjny Klub Filmowy o 

charakterze otwartym, który ma na celu integrację 

środowiska studenckiego Tarnowa. W ramach Klubu 

organizowane są spotkania dyskusyjne z reżyserami, 

krytykami filmowymi i aktorami. Władze PWSZ i innych 

uczelni Tarnowa wspierają działalność Klubu 

ukierunkowaną na rozwój kultury filmowej, promocję 

filmów ambitnych i niekomercyjnych. 

 

Klub Gier Fabularnych ma na celu pomoc studentom w 

rozwoju ich wyobraźni, ćwiczenie umiejętności 

podejmowania decyzji, współpracy, działania zespołowego. 

 

Klub Honorowych Dawców Krwi zrzesza studentów 

honorowo oddających krew chorym i potrzebującym. Ma na 

celu promocję krwiodawstwa w środowisku studenckim. 

 

Członkowie Klubu Komputerowego mogą wymieniać 

wiedzę w zakresie programowania, obsługi i administracji 

systemów komputerowych, ze szczególną koncentracją na 

systemach klasy Unix. Uczelnia przeznaczyła dla Klubu 

serwer SGI, przy pomocy, którego studenci będą mogli się 

uczyć tajników administracji i obsługi superkomputerów i 

serwerów sieciowych. 

 

LEX – Studenckie Koło Naukowe powstało z inicjatywy 

studentów specjalności Administracja publiczna. 

Podstawowym celem działalności Koła jest rozwijanie 

zainteresowań naukowych jego członków, zdobywanie 

 doświadczeń praktycznych i umiejętności zawodowych, 

podejmowanie działań edukacyjnych w środowiskach 

młodzieżowych, prowadzenie działań wolontariackich i 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, poznawanie 

instytucji życia publicznego, aktywne uczestnictwo w 

działalności uczelni. 

 

Koło Nr 6 Stowarzyszenia Elektryków Polskich zajmuje 

się m.in. przeprowadzaniem seminariów, szkoleń i 

wyjazdów naukowo-technicznych oraz służy wszechstronną 

pomocą w uzyskaniu uprawnień SEP - owskich. 

 

Klub Turystyczny został założony jesienią 2001 roku. W 

ramach Klubu organizowane są liczne rajdy, m.in.: w Beskid 

Żywiecki i Karkonosze. W 2002r. odbył się 

międzyuczelniany rajd "Bieszczady", w którym wzięli udział 

studenci naszej Uczelni oraz studenci Wyższej Szkoły 

Biznesu i Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w 

Tarnowie. 

 

Sekcje sportowe 

Studenci zrzeszeni w AZS reprezentują Uczelnię w licznych 

imprezach i zawodach sportowych rangi wojewódzkiej i 

ogólnopolskiej.  

W ramach Klubu działa: 

 - sekcja piłki koszykowej 

 - sekcja piłki siatkowej 

 - sekcja halowej piłki nożnej 

- sekcja żeglarstwa deskowego. 

 

KONTAKTY 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie  

ul. Mickiewicza 8  

33-100 Tarnów 

tel. (0*14) 63 16 620, 63 16 621, fax 63 16 600,     e-mail: wsz@wsz.tarnow.pl 

 

Centrala -  63 16 620, 63 16 621    

Rektorat -      63 16 500                  e-mail: rektorat@wsz.tarnow.pl. 

Sekretariat Prorektora ds. Studiów -     631 16 505 

Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju Uczelni -     63 16 511 

Kanclerz -           63 16 601              e-mail: kanclerz@wsz.tarnow.pl  

Kancelaria -        63 16 601, 63 16 602             e-mail: kancelaria@wsz.tarnow.pl 

Kwestor -            63 16 605 

Kwestura -          63 16 606, 63 16 604 

Dział Kadr i Spraw Socjalnych -     63 16 610, 63 16 611 

Dział Toku Studiów -      63 16 503, 63 16 604      e-mail: dts@wsz.tarnow.pl  

  

Instytut Matematyczno-Przyrodniczy - 63 16 529, 63 16 531    e-mail: imp@wsz.tarnow.pl  

Zakład Matematyki -                  63 16 533  

Zakład Chemii Stosowanej -       63 16 538  

Zakład Ochrony Środowiska  -     63 16 535  

 

Instytut Politechniczny -              63 16 510, 63 16 511       e-mail: wojela@wsz.tarnow.pl 

Zakład Informatyki Stosowanej -   63 16 514  

Zakład Elektrotechniki z Elektroniką -  63 16 522 

Zakład Technologii Materiałów -      63 16 518 



 

 
Na egzamin "wtacza się" wyraźnie pijany student: 

- Ppanie ppprofesorze, czy przyjmie Pan pijanego ? 

- Proszę wyjść i wrócić trzeźwy ! 

- Aaale ja bardzo Pana proszę... 

- Bez dyskusji ! Proszę wyjść ! 

- Ale Panie profesorze... To naprawdę ostatni raz... 

- Nie. Wynocha stąd ! 

- Ale naprawdę, niech się Pan zgodzi... 

- No dobrze ale żeby mi to było po raz ostatni... 

Na to student otwiera drzwi i krzyczy: 

- Chłopaki, Wnieście go ! 

 

Przechodzą dwaj studenci koło budki telefonicznej, 

zobaczyli książkę telefoniczną, to weszli i zaczęli czytać. Za 

chwile jeden mówi do drugiego:  

-Rozumiesz coś?  

-Nie.  

-No to kujemy! 

 

- Co powinien wiedzieć student? 

- Wszystko! 

- Co powinien wiedzieć asystent? 

- Prawie to wszystko, co student. 

- A adiunkt? 

- W jakiej książce jest to, co powinien wiedzieć student. 

- Docent? 

- Gdzie jest ta książka. 

- A co powinien wiedzieć profesor? 

- Gdzie jest docent... 

 

Chętnych do współpracy z nami prosimy o kontakt na adres e-mailowy : dlugosz@autograf.pl lub 

kontaktować się z Agnieszką Karpiel z II roku chemii stosowanej. Czekamy również na propozycje 

dotyczące gazetki. 
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