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Powołano miejsce, kt�re będzie zbiera� informacje na temat historii regionu

 5 lipca 2022  Arkadiusz Więsek

W Lublinie powołano Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną. Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej wraz z ratuszem i województwem podpisał w tej sprawie umowę.

Praca nowego centrum będzie polegać między innymi na pomocy merytorycznej dotyczącej historii naszego regionu.

Swoją wiedzą naukowcy podzielą się z podmiotami samorządowymi, gospodarczymi czy innymi członkami naszej

społeczności.

To trójstronne porozumienie ma służyć wzmocnieniu naszych sił – mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław

Stawiarski.

Vm P

Ta inicjatywa doskonale się wpisuje w naszą politykę wychodzenia naprzeciw potrzebom społecznym – mówi profesor

Radosław Dobrowolski, rektor UMCS.

Vm P

Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną zostało powołane z inicjatywy Instytutu Historii UMCS, przy którym

będzie działać.
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Będą gadać lokalne historie
UDOSTĘPNIJ:2022-07-05

Będą gadać lokalne historie

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej powstało Centrum
Badań nad Historią Lokalną i Regionalną. Zespół naukowców będzie
pomagać samorządowcom w pozyskiwaniu i utrwalaniu lokalnej
tradycji a także w przekuwaniu jej w atrakcję turystyczną. Wsparcie
już zapowiedziały władze województwa.
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„Lubelszczyzna to tygiel narodowościowy i
kulturalny”. W Lublinie powstało Centrum Badań
nad Historią Regionalną i Lokalną [ZDJĘCIA]
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Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną zostało powołane w Lublinie. – Zainteresowanie historią wyszło poza
uniwersytety i przyszedł moment, żeby koordynować tego typu działania, dlatego powołujemy takie centrum – mówi dyrektor
Instytutu Historii UMCS, prof. Dariusz Słapek.

– Chodzi o to, żeby dokonywać w tym względzie pewnego porządku. Jeśli ktoś zapyta nas, jaki jest potencjał historii regionu, który
można byłoby wykorzystać w punktu widzenia turystyki historycznej, to podpowiemy, jak przygotować przewodnik. Korzyści będą
obopólne z tego względu, że nie wszystko, co wiadomo w zakresie historii lokalnej, zapisano w źródłach, a więc nie do wszystkiego
są w stanie dotrzeć sami historycy – wyjaśnia prof. Dariusz Słapek.

ZOBACZ ZDJĘCIA:  Podpisanie umowy powołującej do życia Centrum Badań nad
Historią Regionalną i Lokalną

– Na Wydziale Historii i Archeologii UMCS pracują fachowcy, którzy pomogą nam
uatrakcyjnić region pod względem wiedzy historycznej i turystyki – zaznacza
marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. – Pamiętajmy, że
województwo lubelskie to było kiedyś centrum I i II Rzeczypospolitej. Teraz jest
troszeczkę na peryferiach, ale jesteśmy w stanie pokazać piękną historię Polaków,
którzy mieszkali na terenach dawnej  Rzeczypospolitej, na terenach dzisiejszego
województwa lubelskiego. Lubelszczyzna to tygiel narodowościowy i kulturalny. O
to w tym wszystkim chodzi.

Podpisana w tej sprawie porozumienie określa współpracę między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej województwem
lubelskim i gminą Lublin.

RyK / opr. WM

Fot. Krzysztof Radzki

„Dariusz Słapek”

„Jarosław Stawiarski”
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Potrzebne jest nowoczesne opowiadanie o historii. Humanistyka cyfrowa daje nam ogromne
szanse na stworzenie repozytorium wiedzy na temat przeszło�ci niemal każdej osady, wsi na
Lubelszczy�nie, nawet tych już nieistniejących.

Miejmy nadzieję, że za pomocą jednego kliknięcia, ci którzy będą chcieli poznać historię małych ojczyzn, będą to

mogli w bardzo prosty sposób zrobić – mówił podczas inauguracji Centrum Badań nad Historią Regionalną i

Lokalną dr hab. Dariusz Słapek, profesor UMCS i dyrektor Instytutu Historii tej uczelni.

NAJNOWSZE

W Lublinie powstało nowe centrum naukowe. Zajmie się historią twojej
miejscowo�ci

Moment podpisania trójporozumienia w sprawie uruchomienia Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną pomiędzy

UMCS, województwem lubelskim a Lublinem (fot. Krzysztof Wiejak)

W Lublinie powstało nowe centrum
naukowe. Zajmie się historią twojej
miejscowo�ci
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Centrum to nowa inicjatywa UMCS, któremu organizacyjną i �nansową pomoc zapewnią samorządy

wojewódzki i Lublina.

Ma być miejscem koordynacji i wsparcia działań związanych z lokalną historią, ma też dbać o wysoką jakość

publikacji. Jednym z celów jest również pomoc gminom, lokalnym stowarzyszeniom, amatorom pozyskiwania

wiedzy historycznej w porządkowaniu informacji i ich wery�kacji. – jeśli samorząd ma problem ze znakami

herbowymi – pomożemy, ale nie zastąpimy. Powiemy, jak to się fachowo robi w ramach dziedziny historycznej

jaką jest heraldyka. Jeśli gmina będzie potrzebowała pomocy w zorganizowaniu inscenizacji historycznej –

również pomożemy – zaznaczył dyr. Instytutu Historii.

Samo repozytorium miałoby ruszyć we wrześniu. Prof. Dariusz Słapek zaznacza, że w planach jest także

zorganizowanie kongresu regionalistów, by historycy Centrum mogli wsłuchać się w uwagi i potrzeby lokalnych

pasjonatów historii. – Wspólnie zdecydujemy o tym, co może zainteresować społeczności lokalne. Nie jest to

pewnie wielka polityka i problemy o wymiarze globalnym. Przydatny okazać się może zwrot ku historii w

wymiarze mikro, ku małym ojczyznom. Warto badać i upubliczniać to, co wywołuje sentyment, ale kreuje też

poczucie wspólnoty na najniższym poziomie. Mam na myśli np. historię lokalnych OSP, kół gospodyń wiejskich,

historie para�i, klubów sportowych, szkół czy lokalnych przedsiębiorstw.

Innym pomysłem jest wykorzystanie zasobów repozytorium do opracowania lokalnych przewodników

historyczno-kulturowych. 
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Ministerstwo przyznało stypendia
wybitnym młodym naukowcom. Są wśród
nich badacze z Lublina
UCZELNIE LUBLIN 05.07.2022, 15:18

tko Uroczysta inauguracja roku akademickiego na UMCS (Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl)
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M inisterstwo Edukacji i Nauki przyznało stypendia
wybitnym młodym naukowcom, którzy wykazują się

znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Wśród
nagrodzonych znaleźli się badacze wszystkich lubelskich
uczelni publicznych.

Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Stypendia przyznano na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5

tys. 390 zł. W ramach rozstrzygniętego w tym roku postępowania złożono

łącznie 1719 wniosków, a minister przyznał stypendia 215 młodym

naukowcom (w tym 37 doktorantom) reprezentującym 47 dyscyplin

naukowych i artystycznych.

Ocena merytoryczna wniosków została dokonana przez zespół doradczy, w

skład którego weszli eksperci reprezentujący wszystkie ww. dyscypliny.

Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez gremium metodą

punktową, w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki.

0

Stypendia otrzymali:

dr Olga Kielak - pracownik Instytutu Filologii Polskiej, dyscyplina:

językoznawstwo, UMCS

•

dr Tomasz Wicha - pracownik Instytutu Nauk o Polityce i

Administracji, dyscyplina: nauki o polityce i administracji, UMCS

•

lic. Łukasz Baran - doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i

Przyrodniczych, dyscyplina: nauki chemiczne, UMCS

•

dr Marcin Paweł Ferdynus – pracownik Katedry Etyki Instytut Filozofii,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

•

dr Przemysław Brzyski - pracownik Wydziału Budownictwa i

Architektury, Politechnika Lubelska

•
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Chcesz wiedzieć, czym żyje Lublin?  Zapisz się  na nasz poranny newsletter

lokalny, a nic Cię nie ominie! 
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dr Jarosław Gawryluk, pracownik Katedry Mechaniki Stosowanej,

Politechnika Lubelska

•

dr Patryk Różyło, pracownik Wydziału Mechanicznego, Politechnika

Lubelska

•

dr Paulina Kazimierczak, adiunkt w Samodzielnej Pracowni Inżynierii

Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Uniwersytet Medyczny w

Lublinie

•

dr Paulina Anna Krawiec, adiunkt Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet

Medyczny w Lublinie

•

dr Michał Ginszt, adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji, Uniwersytet

Medyczny w Lublinie

•

dr Paulina Maria Kęska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

•

Ten artykuł jest dostępny w ramach bezpłatnego limitu
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Szpital przy al. Kraśnickiej się
rozrośnie. Dobudują
nowoczesny blok operacyjny
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Pracownicy MOPR-u w
Chełmie chcą 1,5 tys.
podwyżki. Będzie strajk
ostrzegawczy
WIADOMOŚCI Z LUBLINA

Szpital przy al. Kraśnickiej się
rozrośnie. Dobudują nowoczesny
blok operacyjny
SZPITAL PRZY AL. KRAŚNICKIEJ

Stan wyjątkowy dla Włodawy to
rozjeżdżone przez wojsko drogi i
pieniądze od państwa "zrzucane z
helikoptera"
STAN WYJĄTKOWY
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Lublin: W Galerii Ratusz można oglądać wystawę grafik Ekspozycja "W drodze..."
"Ablo" zostaje w biało-zielonej rodzinie! W poprzednim sezonie zdobył aż 10 goli
Kraj: Uczniowie poznali wyniki matur Minister Czarnek ocenił jak wypadły egzaminy

Trzy osoby z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zostało laureatami

stypendiów Ministra Edukacji i Nauki.
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 Lublin: W Galerii Ratusz można
oglądać wystawę grafik
05.07

 "Ablo" zostaje w biało-zielonej
rodzinie!
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 Kraj: Uczniowie poznali wyniki
matur
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 Lubartów: Pod barem znaleziono
pieniądze
05.07

 Powiat bialski: 80-letni kierowca
zakończył jazdę w rowie
05.07

Olga Kielak Tomasz Wicha Łukasz Baran Katarzyna Skałecka stypendium Ministra Edukacji i Nauki uczelnie Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
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Ministerstwo Edukacji i Nauki wyłoniło laureatów konkursu na stypendia dla młodych

naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Wśród

nagrodzonych znalazło się troje badaczy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w

Lublinie: dr Olga Kielak - pracownik Instytutu Filologii Polskiej, dyscyplina: językoznawstwo,

dr Tomasz Wicha - pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, dyscyplina: nauki o

polityce i administracji, lic. Łukasz Baran - doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i

Przyrodniczych, dyscyplina: nauki chemiczne.

CZYTAJ TAKŻE: 

- Stypendia Ministra przyznawane są na okres 3 lat młodym badaczom wykazującym szczególne

osiągnięcia w działalności naukowej. Miesięczna wysokość dofinansowania wynosi 5.390 zł. W

ramach rozstrzygniętego w tym roku postępowania złożono łącznie 1719 wniosków, a Minister

przyznał stypendia 215 młodym naukowcom (w tym 37 doktorantom) reprezentującym 47

dyscyplin naukowych i artystycznych - wyjaśnia Katarzyna Skałecka z Centrum Prasowego

 w Lublinie.

Wnioski ocenił zespół doradczy, w skład którego weszli eksperci reprezentujący wszystkie

wspomniane dyscypliny. Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione metodą punktową,

w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki.
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W zimie brak śniegu, latem fala upałów. Do tego
zmieniający się klimat. Lubelszczyzna zmaga się z
suszą. Ta dotknęła już ponad 1600 gmin w Polsce. Czym
to nam grozi?
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Jeżeli w ciągu najbliższych kilku dni nie będzie padało, to

możemy mieć problem z urodzajem. Wyglądając za okno

Autor: zdjęcie ilustracyjne pixabay/RemazteredStudio

- Trzeba sobie uświadomić, że susza nie zaczęła się w
ostatnich dniach - mówi dr Krzysztof Bartoszek z Katedry
Klimatologii i Hydrologii UMCS. - W naszym regionie można
zauważyć, że ta susza rolnicza już występuje. Miniona zima nie
była bardzo śnieżna stąd też zasoby wody w glebie na
początku okresu wegetacyjnego, a więc marzec, kwiecień były
dosyć niewielkie. To już był pierwszy taki symptom pojawiania
się tej suszy. Jeśli chodzi o okres wiosenny, na pewno ma to
negatywny wpływ na zboża, czy to jare, czy też ozime.
Natomiast susza występująca w obecnym okresie będzie
miała negatywny wpływ na plon chociażby roślin okopowych.

Lubelszczyzna: Czy przez suszę
zabraknie nam jedzenia?
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możemy mieć problem z urodzajem. Wyglądając za okno

można jednak mieć nadzieję, że taki czarny scenariusz się nie

spełni.

Polecany artykuł: Szpital wojewódzki powiększy się
o budynek R. Umowa o
do�nansowanie podpisana

OM

Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!
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Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści
przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym,
klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE

- Tutaj należy pamiętać, że wystąpienie jednego opadu
burzowego niewiele zmienia - dodaje dr Bartoszek. - Żeby
jakoś zrekompensować te niedobory wody w glebie
potrzebna jest seria dni z opadem trwającym półtora, czy też
powyżej dwóch dni.
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Radio ZET / Wiadomości / Polska

"Początek kolejnej fali". Takich danych o koronawirusie nie

było od wielu tygodni

ROBERT KĘDZIERSKI

fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER, zdj. ilustracyjne

Koronawirus znów szerzy się w Polsce w coraz szybszym tempie – 5 lipca

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1075 nowych przypadkach. - Nie

wychwytujemy wszystkich zakażonych, o większej aktywności wirusa

świadczy też zwiększona liczba testów sprzedawanych w aptekach - mówi

Radiu ZET wirusolog, prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. Medonet

przypomina, że to pierwsza tak duża liczba nowych infekcji od ponad dwóch

miesięcy. Analityk pandemii COVID-19 w Polsce Łukasz Pietrzak przekonuje,

że możemy mówić o nadciąganiu kolejnej, szóstej fali zakażeń.

05.07.2022 15:07
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Epidemia koronawirusa w Polsce na dobre wyhamowała wiosną 2022 roku, po przejściu

"tsunami" zakażeń wariantem Omikron. Po uspokojeniu sytuacji w szpitalach władze

zdecydowały o zlikwidowaniu placówek tymczasowych oraz oddziałów covidowych.

Na początku lipca sytuacja znów robi się jednak niepokojąca. Resort zdrowia poinformował

we wtorek o 1075 nowych przypadkach koronawirusa. Obawy wzbudza coraz wyższy

wskaźnik testów z wynikiem dodatnim.

Koronawirus w Polsce przyspiesza. Takich danych nie było od dawna

To jest już powód do niepokoju, oznaczający przyspieszanie pandemii. W maju ten odsetek

wynosił kilka proc., a tymczasem na początku wakacji wskaźnik dobija w jednym z

województw do 20 proc. - wynika z danych Łukasza Pietrzaka, farmaceuty analizującego dane

dotyczące koronawirusa w Polsce od początku pandemii.

ZOBACZ TAKŻE

"7-dniowa średnia dobowego udziału pozytywnych wyników testów na obecność wirusa

SARS-CoV-2 w poszczególnych województwach od początku września 2021 r. Dolnośląskie

przekroczyło 20 proc., co jest poziomem niewiele mniejszym niż w szczytach poprzednich fal"

– napisał na Twitterze Łukasz Pietrzak. W całej Polsce wykonano ponad 6 tysięcy testów na

koronawirusa.

Łukasz Pietrzak
@lpietrzak20 · Obserwuj

7-dniowa średnia dobowego udziału pozytywnych 
wyników testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w 
poszczególnych województwach od początku września 
2021r. 
Dolnośląskie przekroczyło 20%, co jest poziomem 
niewiele mniejszym niż w szczytach poprzednich fal. 

Dane MZ 
Opracowanie własne

10:00 AM · 5 lip 2022

Nowa fala koronawirusa
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ściekach. „Epidemia się
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Tragiczna relacja z
rosyjskiej niewoli. "Nie
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O pogarszającej się sytuacji mówi też w Radiu ZET prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska,

wirusolog z UMCS w Lublinie. I wskazuje, że świadczy to o tym, że zakażonych mamy

znacznie więcej niż wynika z o�cjalnych raportów. Jak podsumowuje ekspertka, "w

Dolnośląskiem pozytywnych testów jest prawie 30 procent", a to oznacza, że "nie

wychwytujemy wszystkich zakażonych, o większej aktywności wirusa świadczy też

zwiększona liczba testów sprzedawanych w aptekach". 

Nowe podwarianty Omikrona są jeszcze bardziej zakaźne i świetnie się mają w upale.

Powodują objawy infekcji górnych dróg oddechowych: katar, kaszel, osłabienie, nawet

omdlenia. Pozostają w organizmie dłużej niż poprzednie - nawet 10-13 dni. 

"Możemy ogłosić początek kolejnej fali"

5 lipca po raz pierwszy od 27 kwietnia przekroczyliśmy w Polsce liczbę tysiąca nowych

infekcji. Jak podaje Medonet, średnia dzienna liczba zachorowań z minionych siedmiu dni

wynosi obecnie 536, co w porównaniu do średniej z poprzedniego tygodnia (315) oznacza

wzrost o 70 proc. W ciągu ostatniej doby zmarły dwie osoby z COVID-19, z czego jedna miała

inne choroby współistniejące.

"Aktualny wskaźnik średniej liczby nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców z siedmiu

ostatnich dni wynosi 140. Myślę, że przy 22% udziale pozytywnych wyników testów, możemy

ogłosić początek kolejnej fali" – ocenił Łukasz Pietrzak w kolejnym z wpisów w sieci.

Łukasz Pietrzak
@lpietrzak20 · Obserwuj

Aktualny wskaźnik średniej liczby nowych 
zakażeń #coronavirus na 100 tys. mieszkańców 
z siedmiu ostatnich dni wynosi 

,

Myślę, że przy 22% udziale pozytywnych 
wyników testów, możemy ogłosić początek 
kolejnej fali. 

Dane MZ 
Opracowanie własne

10:40 AM · 5 lip 2022
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Strona główna  Lublin  KUL rozpoczął rekrutację na studia podyplomowe

TAGI Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL rekrutacja KUL studia podyplomowe KUL

Poprzedni artykuł

Porywający koncert Kalush Orchestra.
Zwycięzcy Eurowizji zagrali w Lublinie
(zdjęcia)

W tegorocznej ofercie KUL znajduje się blisko 30 kierunków, w tym 8 nowości i jest to między innymi

Realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego, Executive Master of Business Administration, Zarządzanie

firmami rodzinnymi – skuteczny sukcesor. Studia prowadzone będą stacjonarnie oraz w formule online.

Rekrutacja trwa do 30 września.

– Studia podyplomowe to nie tylko możliwość pogłębienia swoich kompetencji, ale także szansa na

zdobycie nowego zawodu – podkreśla dr Dorota Bis, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania

Kompetencji.

Część kierunków prowadzona będzie w Stalowej Woli, gdzie działa filia uniwersytetu. Podobnie jak w

Lublinie, będzie tam można podjąć studia MBA, a oprócz tego studia z zakresu zarządzania

infrastrukturą wiejską i modernizacji rolnictwa oraz z przedsiębiorczości. Zajęcia będą miały głównie

charakter zdalny.

– Potwierdzeniem jakości studiów podyplomowych na KUL jest szerokie grono ich absolwentów –

zauważa dr Bis. I dodaje, że z tej formy kształcenia na uniwersytecie skorzystało już ponad 10 000

słuchaczy.

Rekrutacja na studia podyplomowe potrwa do 30 września. Szczegółowe informacje o każdym z

kierunków znajdują się na stronie kandydat.kul.pl. Można je także uzyskać telefonicznie pod numerem

81 445 39 96 lub na profilu studia podyplomowe KUL na Facebooku.

Naukę mogą podjąć absolwenci studiów I i II stopnia, a także studenci ostatniego roku jednolitych

studiów magisterskich.

Dominika Polonis

Jestem absolwentką produkcji medialnej na UMCS. W 2017 roku otrzymałam tytuł Młodego

Ambasadora Lublina. Aktualnie, kończę studia magisterskie na kierunku Dziennikarstwo i

Komunikacja Społeczna UMCS.
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Ewaluacja uczelni wyższych. Prace w ministerstwie
zostały zakończone

Ten tekst przeczytasz w 1 minutę

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze

1145 decyzji administracyjnych dotyczących ewaluacji do końca
lipca tra� do wszystkich uczelni, wtedy będzie też końcowy
komunikat o wynikach ewaluacji – poinformował we wtorek
minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Tematy: ewaluacja działalności naukowej  ewaluacja  szkolnictwo wyższe
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Zgłoś błąd na stronie

Czy ten artykuł był przydatny? tak nie

dzisiaj, 14 minut temu

Przemysław Czarnek / Newspix / GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS

"Jeśli chodzi o ewaluację uczelni – w czwartek w ubiegłym tygodniu, po otrzymaniu
od Komisji Ewaluacji Nauki uchwały dotyczącej propozycji kategorii naukowych A+, A,
B+, B, C, zakończyliśmy pracę w ministerstwie i pierwsze decyzje są już wydawane" –
poinformował szef MEiN na wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie.

Zapowiedział, że do końca lipca do wszystkich uczelni tra� 1145 decyzji
administracyjnych.

"Wtedy będzie też końcowy komunikat o wynikach ewaluacji. Ja jestem przekonany, że
to będzie szybciej niż 31 lipca, choć jest to data wymagana przepisami prawa" – dodał
Czarnek.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła nowe przepisy
dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych.
W ewaluacji przyznawane są kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach
nauki. Od tych kategorii zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o pro�lu
ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych, kwota subwencji, czyli
pieniędzy, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników
reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są
kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

Ostatnia ewaluacja obejmuje lata 2017-2021 i rozpoczęła się 1 stycznia 2022 r.
Szef MEiN Przemysław Czarnek przekazał w lutym PAP, że do połowy czerwca
Komisja Ewaluacji Nauki przedstawi wyniki. (PAP)
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Wyniki ewaluacji miały być podane do 15 czerwca. Dziś mamy 5 lipca, i nadal ich nie ma. Tak właśnie
pracują panowie z PiS-u. Nawet tego nie potra�ą zrobić jak należy.
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Czarnek o ewaluacji: do końca
lipca decyzje dotyczące
wszystkich uczelni
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1145 decyzji administracyjnych dotyczących ewaluacji do końca lipca tra� do
wszystkich uczelni, wtedy będzie też końcowy komunikat o wynikach ewaluacji –
poinformował we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Jeśli chodzi o ewaluację uczelni – w czwartek w ubiegłym tygodniu, po
otrzymaniu od Komisji Ewaluacji Nauki uchwały dotyczącej propozycji kategorii
naukowych A+, A, B+, B, C, zakończyliśmy pracę w ministerstwie i pierwsze decyzje
są już wydawane" – poinformował szef MEiN na wtorkowej konferencji prasowej w
Warszawie.

Zapowiedział, że do końca lipca do wszystkich uczelni tra� 1145 decyzji
administracyjnych.

"Wtedy będzie też końcowy komunikat o wynikach ewaluacji. Ja jestem
przekonany, że to będzie szybciej niż 31 lipca, choć jest to data wymagana
przepisami prawa" – dodał Czarnek.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła nowe przepisy
dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych. W
ewaluacji przyznawane są kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach
nauki. Od tych kategorii zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o pro�lu
ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych, kwota subwencji, czyli
pieniędzy, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników
reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są
kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

Ostatnia ewaluacja obejmuje lata 2017-2021 i rozpoczęła się 1 stycznia 2022 r. Szef
MEiN Przemysław Czarnek przekazał w lutym PAP, że do połowy czerwca Komisja
Ewaluacji Nauki przedstawi wyniki.

PAP - Nauka w Polsce, Agata Zbieg, Katarzyna Herbut
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Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum
serwisu Nauka w Polsce.
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Resort edukacji i nauki
szykuje nowelę ustawy o PAN

Źródło: Fotolia

Rozwiązania dotyczące demokratyzacji w ustawie o Polskiej Akademii Nauk
przygotowuje resort edukacji i nauki – powiedział PAP wiceszef MEiN Włodzimierz
Bernacki. Mają one na celu wzmocnienie roli dyrektorów instytutów badawczych
PAN – sprecyzował.

PAP zapytała wiceministra edukacji i nauki Włodzimierza Bernackiego o planowane
systemowe zmiany w ustawach dotyczących nauki i instytucji naukowych.

Bernacki powiedział, że w Departamencie Nauki MEiN trwają prace "zmierzające do
demokratyzacji PAN w wymiarze dotyczącym roli i znaczenia dyrektorów
instytutów akademii".

"Myślę, że jesienią ta propozycja przepisów (noweli ustawy o PAN – PAP) będzie
przygotowana. PAN jest chyba jedną z niewielu instytucji, która nie uległa
demokratyzacji w państwie polskim po 1989 r. Czas na demokratyzację PAN" –
zaznaczył.

Na razie wśród organów PAN są: Zgromadzenie Ogólne Akademii, Prezydium
Akademii, prezes Akademii i kanclerz Akademii. W październiku ub. r. prezydium
PAN przyjęło projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk, przygotowany
przez działający od 2019 r. zespół pod przewodnictwem prof. Pawła Rowińskiego.
Dodano w nim dwa organy PAN: Międzynarodową Radę Akademii i Zgromadzenie
Ogólne Instytutów Akademii. Projekt przekazano do resortu edukacji i nauki.

Wiceminister Bernacki w rozmowie z PAP pozytywnie ocenił chęć włączenia do
organów akademii dyrektorów instytutów. Jednak według niego, w myśl przepisów
zaproponowanych przez prezydium PAN, Zgromadzeniu Ogólnemu Instytutów
Akademii przyznano "rolę paprotki", podczas gdy – jak przekonywał – powinno się
przyznać instytutom i dyrektorom większą rolę i znaczenie. Oceniając cały projekt
prezydium PAN stwierdził, że jest "zbyt skromny".

"Zgromadzenie ogólne dyrektorów instytutów powinno być czymś w rodzaju
parlamentu, a prezydium powinno być raczej tym, co byśmy wiązali z władzą
wykonawczą. I tyle" – dodał Bernacki.

Przypomniał, że od 2019 r. działa Sieć Badawcza Łukasiewicz. "Nie ukrywam, że od
oceny jej funkcjonowania będą też zapewne zależały decyzje i budowane
argumenty na rzecz zmian dokonywanych w PAN w części dotyczącej
funkcjonowania instytutów PAN" – powiedział Bernacki.

Wiceszef MEiN podał pod wątpliwość to, że projekt noweli ustawy o PAN
przekazany resortowi w ubiegłym roku, jest projektem środowiskowym.

"Byłem zdziwiony, kiedy pytałem pracowników PAN i przedstawicieli instytutów
badawczych o ten projekt. Oni mi powiedzieli, że nie znają tego projektu. To było
zaskakujące o tyle, że nam został przedstawiony jako projekt środowiskowy, a
środowisko tego projektu nie znało" – powiedział.

Wiceminister krytycznie wypowiedział się też o zapisie w projekcie ustawy o PAN –
jak mówił – umożliwiającym jeszcze większą swobodę dysponowania majątkiem
kierownictwu PAN.

Bernacki skrytykował dotychczasową politykę �nansową prezydium PAN.
Poinformował, że dyrektorzy instytutów pojawiają się co rusz z prośbą o wsparcie.
"Kontakt jest ustawiczny za sprawą cotygodniowych ich obecności. Sytuacja jest
dramatyczna" – ocenił.

"Zapominają, że mają swojego patrona i przełożonego – prezesa PAN, zapominają o
tym, że PAN bezpośrednio podlega panu premierowi, a my spełniamy tylko funkcję
istotną i ważną, ale wspierającą" – dodał

Polska Akademia Nauk od kilku lat pracuje nad różnymi koncepcjami swojej
własnej reformy. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński proponował już m.in., by w
ramach reformy powołać Uniwersytet Polskiej Akademii Nauk (PAN). Powstał też
pomysł stworzenia konsorcjów z uczelniami lub szkół doktorskich. Już w 2017 r.
prof. Duszyński informował, że nad koncepcjami reformy pracują w PAN różne
grupy.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum
serwisu Nauka w Polsce.
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Do 31 lipca Instytut De Republica
czeka na zgłoszenia do konkursu
dla przedstawicieli nauki i sztuki

Źródło: Fotolia

Do 31 lipca Instytut De Republica przyjmuje zgłoszenia do Nagrody za wybitne
osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.
Kandydatami mogą być naukowcy do 40. roku życia oraz uczeni o znaczącym
dorobku lub zaangażowani w działalność międzynarodową.

Konkurs obejmuje pięć kategorii. Trzy kategorie podstawowe dla młodych
naukowców do 40. roku życia: nauki humanistyczne; nauki społeczne; sztuka; oraz
dwie kategorie specjalne (bez ograniczenia wiekowego): za cały dorobek naukowy;
za działalność międzynarodową. W każdej z kategorii zostanie nagrodzono jedna
osoba.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu - składająca się z
przedstawicieli świata nauki - wyłoni laureatów w danej kategorii. Zwycięzcy
otrzymają statuetkę zaprojektowaną przez wybitnego rzeźbiarza Macieja
Zychowicza, nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych oraz możliwość
wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica (w terminie do
2 lat od przyznania nagrody).

PAP jest patronem medialnym konkursu. Patronat honorowy objęło Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ideą konkursu jest wspieranie i promocja nie tylko najwybitniejszych młodych
badaczy (do 40. roku życia), którzy na wczesnym etapie kariery wykazują potencjał,
aby osiągnąć pozycję liderów w swojej dziedzinie. To również szansa na promocję
cenionych polskich naukowców, którzy swoją pracą, dorobkiem naukowym oraz
działalnością międzynarodową są inspiracją dla młodych.

Kandydatów mogą zgłaszać uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
instytuty badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii
Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia
naukowe oraz osoby prywatne.

W każdej z kategorii można zgłosić tylko jedną osobę, w innym wypadku
zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone. Dorobek i działalność kandydatów ocenią
jurorzy - eksperci w dziedzinie: historii, prawa, �lozo�i, literatury, kultury, sztuki,
politologii, socjologii.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2022 roku.

Regulamin zawierający szczegółowy opis konkursu oraz listę wymogów
niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia kandydata, a także wszystkie dokumenty,
znajdują się na stronie www.iderepublica.pl.

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia prezesa Rady
Ministrów z 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i
popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych,
wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół
idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

PAP - Nauka w Polsce
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MEiN wydało blisko 39 mln zł
na zajęcia wyrównawcze na

uczelniach

Warszawa 01.10.2014. Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. Fot. PAP/Jacek
Turczyk

89 uczelni publicznych i dwie uczelnie akademickie prowadzone przez kościoły i
związki wyznaniowe otrzymało blisko 39 mln zł na program zajęć wyrównawczych
dla studentów pierwszego roku - przekazało PAP Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Skorzystało z nich ponad 23,6 tys. studentów.

W październiku 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło program wsparcia
dla uczelni, którego celem była organizacja zajęć wyrównawczych dla studentów
przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich. W ten sposób uczelnie miały uzupełnić
program bądź pogłębić poziomu wiedzy studentów przyjętych na pierwszy rok
studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022, którzy z powodu epidemii
wirusa SARS-CoV-2 przez ostatnie trzy semestry odbywali kształcenie w szkołach
średnich w formie zdalnej.

PAP zapytała MEiN o szczegóły dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia. Z
przekazanych informacji wynika, że do udziału w tej inicjatywie zgłosiło się łącznie
89 uczelni publicznych i dwie uczelnie akademickie prowadzone przez kościoły i
związki wyznaniowe, tj. Akademia Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Resort wyasygnował i przekazał uczelniom na ten cel łącznie 38,75 mln zł. "Z
przesłanych dotychczas do ministerstwa informacji wynika, że w dodatkowych
zajęciach uczestniczyło ponad 23,6 tys. studentów. Uczelnie nie podawały
natomiast liczby studentów z określonych kierunków, którzy brali udział w
dodatkowych zajęciach wyrównawczych (...)" - podało MEiN.

Jedne z najwyższych kwot otrzymały m.in. Uniwersytet Warszawki (2,16 mln zł),
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (ponad 1,6 mln zł) i Uniwersytet Łódzki (ok.
1,37 mln zł).

Resort przekazał, że szef MEiN zlecił również uczelniom niepublicznym realizację
zajęć dodatkowych dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów
stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich,
rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022.

"72 uczelnie niepubliczne zgłosiły zainteresowanie zleceniem zadania. Z tej liczby
zainteresowanych uczelni 20 uczelni niepublicznych zrezygnowało z realizacji
zadania (na różnych etapach), zaś 52 uczelnie podpisały umowy. Otrzymały one
łączną dotację w wysokości 2 128 000,00 zł. Ostatecznie w ramach projektu
uczelnie wydatkowały 1 662 847,33 zł" - przekazał PAP resort.

Zajęcia wyrównawcze odbywały się od października do grudnia 2021 r. w wymiarze
30 godzin lekcyjnych na grupę. Sposób organizacji tych zajęć, dobór przedmiotów i
niezbędnych treści programowych leżał w gestii uczelni realizujących to zadanie.
(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski
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Dwie kieleckie uczelnie
uruchamiają wspólne studia

Pierwszy w historii wspólny kierunek studiów
uruchamiają dwie kieleckie uczelnie: Uniwersytet
Jana Kochanowskiego i Politechnika
Świętokrzyska. Inżynieria biomedyczna ruszy od
października.

Inżynieria biomedyczna jest nowością w
tegorocznej rekrutacji. Kierunek powstał w wyniku
umowy o współpracy podpisanej przed
dwoma laty pomiędzy Uniwersytetem Jana
Kochanowskiego a Politechniką Świętokrzyską.
Jednym z elementów porozumienia jest

prowadzenie wspólnych kierunków studiów. Wniosek o uruchomienie pierwszego w historii wspólnego kierunku
zaakceptowała już Polska Komisja Akredytacyjna.

Obie uczelnie mają potencjał do prowadzenia studiów w zakresie inżynierii biomedycznej. Absolwenci tego kierunku nie
powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy. Będą potrzebni w instytucjach zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych
protez, implantów oraz narzędzi specjalistycznych, w tym chirurgicznych, a także w placówkach medycznych wykonujących
zabiegi endoprotezoplastyki. Wiedza zdobyta na studiach pozwoli na zatrudnienie w centrach projektowych, w których
wymagana jest znajomość metod projektowania, także za pomocą druku 3D.

Kierunek ruszy w październiku br. po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki. Studia trwają siedem semestrów i kończą
się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Prowadzone będą w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
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Innowacyjny pomysł na
racjonalne gospodarowanie
ciepłem

Innowacyjną konstrukcję domowego zasobnika
ciepłej wody opracowują naukowcy Politechniki
Koszalińskiej i Instytutu Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku.
Rozwiązanie pozwoli bardziej racjonalnie
gospodarować ciepłem.

Nowatorstwo ich pomysłu polega na
wykorzystaniu tzw. materiału zmiennofazowego
(phase change material, PCM). Zostanie on

umieszczony w każdej kulek o średnicy kilku centymetrów, które wypełnią (w określonej objętości) przygotowywany
zasobnik ciepłej wody. Podczas doprowadzania ciepła PCM – po osiągnięciu właściwej temperatury – ulega przemianie
fazowej, czyli topi się. Gdy temperatura otoczenia materiału zmiennofazowego (np. wody w zasobniku) spadnie poniżej
określonej temperatury, wówczas PCM zaczyna przemianę odwrotną (krystalizuje), oddając pobrane wcześniej ciepło.

Wykorzystanie materiału PCM jako dodatkowego elementu zasobnika ciepłej wody umożliwia gromadzenie, a następnie
oddawanie ciepła przepływającemu medium w ilości większej niż jest to w stanie zrobić woda. Dodatkowo wykorzystanie
materiału PCM w zasobniku skutkuje tym, że temperatura końcowa medium może być niższa, mimo magazynowania
porównywalnych, a nawet większych ilości doprowadzonego ciepła. Wszystko to pozwoli akumulować więcej ciepła w tej
samej objętości i – w rezultacie – ograniczy straty ciepła do otoczenia.

Procedury testowe w trakcie

Realizacja zadania została podzielona na kilka części. Pierwszą z nich, obejmującą opracowanie projektu zasobnika ciepłej
wody z PCM oraz wykonanie prototypu urządzenia, zajął się zespół specjalistów z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w
Gdańsku. Wykonanie drugiej części zostało powierzone Politechnice Koszalińskiej. Naukowcy zaprojektowali, wybudowali i
przetestowali z pozytywnym skutkiem prototypowe stanowisko umożliwiające przeprowadzenie badania efektywności
magazynowania energii cieplnej w zasobnikach posiadających wypełnienie materiałem PCM. W kwietniu na stanowisku
rozpoczęły się badania prototypowych konstrukcji zasobników ciepła. Potrwają do końca roku.

Trwają intensywne procedury testowe, które mają na celu wykazanie, czy pomysł wykorzystania PCM do
magazynowania ciepła oraz zaproponowane przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku rozwiązania
konstrukcyjne zasobnika ciepła potwierdzają przyjęte na etapie składania wniosku założenia – podkreśla dr hab.
inż. Krzysztof Dutkowski z Katedry Energetyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

Testy pokażą, czy udało się osiągnąć cele projektu, a więc możliwość akumulowania większych ilości energii cieplnej oraz
wydłużenie czasu magazynowania ciepłej wody w zasobniku o standardowej pojemności 200 litrów.

Zasobnik trafi do produkcji

Ostatnią częścią projektu będzie wdrożenie opracowanej konstrukcji do produkcji.

Zakładamy, że niedługo po zakończeniu realizacji projektu będzie można kupić innowacyjny zasobnik ciepłej
wody. Wykorzystanie promieniowania słonecznego do wytwarzania energii cieplnej oraz PCM do magazynowania
nadwyżki ciepła, w ostatecznym rozrachunku z pewnością obniży koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej,
ale też usprawni system centralnego ogrzewania domów – zapewnia dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski, prof. PK.

Liderem konsorcjum z udziałem Politechniki Koszalińskiej i Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w
Gdańsku jest gdańska firma Profi Systems Technology sp. z o.o. Całkowity koszt realizacji projektu to 4,2 mln zł, z czego
dofinansowanie ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynosi 3,2 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na
sierpień 2023 roku.
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Miasto odporne na stres

Czy sposób funkcjonowania miasta może mieć wpływ na
nasze życie i zdrowie? Czy nasz styl życia wpływa na
sposób funkcjonowania miasta? Naukowcy z
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu zbadają, jakie powinno
być „miasto odporne na stres”. Pod uwagę wezmą
doświadczeia wynikające z pandemii COVID-19.

Świat, w którym żyjemy podlega nieustannym zmianom.
Dotyczy to również miast, w których mieszka coraz więcej
ludzi. Pojawiają się nowe wyzwania, problemy i zagrożenia,
m.in. pandemie, takie jak ta ostatnia, prowadzące do
kryzysu zdrowia psychicznego i pociągające za sobą
wysokie koszty społeczne i ekonomiczne. Pojawiające się
problemy zdrowotne wynikają z podwyższonego poziomu
chronicznego stresu obserwowanego w szczególności
wśród mieszkańców miast. Związany jest on ze zmianą
potrzeb, oczekiwań i organizacji życia społeczno-
gospodarczego mieszkańców, co z kolei wpływa na
funkcjonowanie wielu elementów systemu miejskiego, np.
komunikacji publicznej, edukacji, ochrony zdrowia itp., a
poprzez sieć powiązań i zależności – także miasta jako

całości.

Opracowanie skutecznych środków łagodzenia skutków i radzenia sobie ze stresem wynikającym z pandemii
uznać zatem należy za priorytet. Jest to tym bardziej istotne, że podwyższony poziom stresu wynikający z
pandemii prawdopodobnie będzie trwał nawet po ustąpieniu zagrożenia wirusem. Chcąc zapewnić sobie trwały i
zrównoważony rozwój, miasta, podobnie jak ich mieszkańcy, muszą zaadaptować się do nowych warunków i
wykształcić trwałe mechanizmy odporności na stres – przekonuje prof. Lidia Mierzejewska z Wydziału Geografii
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pod jej kierownictwem na dwóch poznańskich uczelniach (oprócz UAM także Uniwersytet Przyrodniczy) realizowany będzie
projekt mający na celu stworzenie modelu miasta odpornego na stres spowodowany pandemią. Badania poprowadzą
specjaliści z zakresu geografii społeczno–ekonomicznej, gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury, a także
neurobiologii, fizjologii i psychologii. Punktem wyjścia będą dla nich doświadczenia wynikające z COVID-19.

Opracowany model ma się opierać na zaproponowaniu sposobów radzenia sobie przez miasta i ich mieszkańców ze
stresem spowodowanym pandemią (coping strategies) poprzez łagodzenie niekorzystnych skutków pandemii dla miast
(mitigation), zmniejszenie podatności systemu miasta na stres spowodowany pandemią w wyniku tworzenia zdrowych,
bezpiecznych warunków życia i obsługi (re-constructing), dopasowanie struktury miasta do potrzeb i oczekiwań
mieszkańców (governance), a przez to uzdrowienie (recovery) i uodpornienie miasta (city resilience) na niekorzystne skutki
tej  przyszłych pandemii.

Miasto w tym modelu jest traktowane jako złożony, dynamiczny system, funkcjonujący na wzór żywego
organizmu, którego głównym celem jest rozwój i wykształcenie oporności na stresory (stress resilience). Jest więc
systemem samoorganizującym się, którego homeostazę – rozumianą jako równowaga dynamiczna – trwałość i
rozwój zapewniają mechanizmy odporności, poprzez zdolność adaptacji do zmieniających się uwarunkowań
środowiska – opisuje prof. Mierzejewska.

Pomóc w opracowaniu modelu mają m.in. ankiety internetowe skierowane do mieszkańców Poznania, Swarzędza i
Puszczykowa. Naukowcy planują również zbadanie poziomu kortyzolu (hormonu stresu) u wybranej grupy osób, a także
rozmowy z miejskimi władzami oraz ekspertami. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

MK, źródło: mos.web.amu.edu.pl
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Politechnika Bydgoska ma
swoją pracownię
dietetyczną

Pracownię dietetyczną otwarto na Politechnice
Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Od
października będą mogli z niej korzystać nie
tylko studenci, ale także mieszkańcy miasta i
regionu.

Otyłość dotyka dziś już co czwartego mieszkańca
Polski. Nadmierna masa ciała to jednak nie jest
tylko defekt kosmetyczny, ale i poważna choroba,
której występowanie zwiększa ryzyko rozwoju

wielu chorób cywilizacyjnych, m.in. układu sercowo-naczyniowego, metabolicznych i nowotworów.

Aby przeciwdziałać tym konsekwencjom, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej
uruchomiono pracownię dietetyczną.

Pracownia powstała na potrzeby kierunku technologia żywności i żywienia człowieka, który od pewnego czasu jest
realizowany na naszym wydziale. Chcieliśmy udoskonalić naszą bazę dydaktyczną, by studenci zdobyli
umiejętności praktyczne. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasi absolwenci staną się poszukiwanymi pracownikami
na rynku pracy – zaznacza dr hab. inż. Anna Długosz, inicjatorska utworzenia pracowni.

Pracownia przy ul Seminaryjnej służyć będzie jednak nie tylko społeczności akademickiej. Od października z porad
dietetycznych będą mogli skorzystać także mieszkańcy miasta i regionu. Na miejscu poznają ocenę stanu swojego
odżywiania oraz wykonają wybrane badania. Pracownia jest wyposażona m.in. w profesjonalny analizator składu ciała,
fałdomierz oraz urządzenia służące do wczesnego wykrywania choroby tętnic obwodowych.
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Powstała interaktywna
słonecznie ściana
termoizolacyjna

Interaktywną słonecznie aktywną ścianę
termoizolacyjną z funkcją grzewczą
skonstruowano w Politechnice Rzeszowskiej.
Wynalazek może mieć szerokie zastosowanie w
budownictwie mieszkaniowym, użyteczności
publicznej czy przemysłowym.

Nowatorskie rozwiązanie powstało w Katedrze
Budownictwa Ogólnego na Wydziale
Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. To rodzaj zewnętrznej ściany, która w odróżnieniu od ścian wykonanych
tradycyjną technologią minimalizującą wymianę ciepła między budynkiem i środowiskiem zewnętrznym, posiada
selektywny opór termiczny. Dzięki temu, reagując interaktywnie na zewnętrzne warunki klimatyczne, zimą zabezpiecza przed
stratami ciepła analogicznie do ścian tradycyjnych, a w sytuacji dostatecznego promieniowania słonecznego umożliwia
odzysk ciepła w efekcie fototermicznej konwersji. W zależności od zastosowanej masy termicznej ściana może oddawać
zaabsorbowane ciepło także po zachodzie słońca aż do kolejnego dnia, dogrzewając przyległe do niej pomieszczenie. Dzięki
wykorzystaniu selektywnego oporu termicznego latem posiada zdolność do obniżenia własnej temperatury w porze nocnej.

Efektywność energetyczną ściany sprawdzono w komorze badawczej w warunkach polowych oraz w specjalnie
zaprojektowanym stanowisku symulacyjnym. Przeprowadzenie symulacji funkcjonowania termicznego ściany z
wykorzystaniem teorii planowania eksperymentu umożliwiło opracowanie matematycznego modelu zależności
efektywności energetycznej od zmiennych warunków środowiskowych. Jest to narzędzie do predykcji bilansu cieplnego ISAS.

Przeprowadzone badania potwierdziły założenia teoretyczne rozwiązania. Zaowocowało to dwoma patentami.
Teraz planuję rozwój projektu w kierunku zdolności ściany do letniego chłodzenia przez intensyfikację zjawiska
radiacyjnej wymiany ciepła – zapowiada autor innowacji dr inż. Jerzy Szyszka.

Jego wynalazek może znaleźć szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej czy
przemysłowym. Na niedawnych targach INTARG został wyróżniony złotym medalem oraz nagrodą „Award of The First
Institute Researchers and Inventors (I.R.I.)”. Projekt zrealizowano dzięki grantowi Podkarpackiego Centrum Innowacji.
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Rektor AGH w zespole
ekspertów EUA ds.
odbudowy ukraińskich
uniwersytetów

Prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie i koordynator działań
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich związanych z sytuacją w Ukrainie, został
wybrany przez Europejskie Stowarzyszenie
Uniwersytetów na członka zespołu ekspertów tej
organizacji, którzy będą wspierać odbudowę
ukraińskiego systemu szkolnictwa wyższego.

European University Association (EUA) to największa organizacja reprezentująca europejskie uniwersytety. Na ponad 850
uczelniach należących do EUA studiuje 19 mln osób. Wśród członków organizacji jest 36 polskich uczelni i Konferencja
Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Koordynujący z ramienia tej ostatniej działania związane z przyjęciem i pomocą
udzielaną przez polskie uczelnie osobom ze środowiska akademickiego Ukrainy i ich rodzinom prof. Jerzy Lis został właśnie
wybrany do zespołu ekspertów, którzy będą wspierać odbudowę ukraińskiego szkolnictwa wyższego.

Powołanie takiej grupy zapowiedziano już kilka tygodni temu. Przewodniczy jej Ivanka Popović z Uniwersytetu w Belgradzie,
która podobnymi zadaniami zajmowała się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, po wojnie na Bałkanach.
Przedmiotem działań zespołu ekspertów będzie średnio- i długoterminowa powojenna odbudowa Ukrainy i jej sektora
uniwersyteckiego.

To nie jedyna inicjatywa EUA w zakresie pomocy Ukrainie. Organizacja zatwierdziła także instrumenty mające na celu
ułatwienie członkostwa tamtejszych uniwersytetów w stowarzyszeniu i ich integrację z uczelniami europejskimi.
Zapowiedziano również   zniesienie opłat dla wszystkich obecnych i nowych ukraińskich członków w 2022 roku. EUA zachęca
także uprawnione ukraińskie instytucje do składania nowych wniosków o członkostwo.
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Zielona ściana zamiast
betonu

Hydroponika to bezglebowa metoda uprawy
roślin pozwalająca sadzić je na pożywce
zawierającej roztwór soli mineralnych. Uprawy
hydroponiczne mogą być prowadzone nie tylko
w skali przemysłowej, ale również w ogródkach
przydomowych. Badania realizowane na
Politechnice Gdańskiej mają na celu zamknięcie
obiegu wody w hydroponicznej uprawie sałaty
poprzez oczyszczenie odcieku w systemie
zielonej ściany.

Rolnictwo miejskie budzi coraz większe
zainteresowanie mieszkańców, pragnących kontaktu z naturą i posiadania ogródków, gdzie można uprawiać warzywa czy
czy owoce na własny użytek. Nie każdy jednak może pozwolić sobie na tradycyjny przydomowy ogródek, a ogrody działkowe,
tak niegdyś popularne, nierzadko są likwidowane i przeznaczane pod zabudowę. Rosnąca gęstość zabudowy nie musi
jednak oznaczać rezygnacji z miejskich upraw – odpowiedzią na te problemy mogą być systemy wertykalne, które
charakteryzują się niewielkim zapotrzebowaniem powierzchni. Wertykalne ogrody, zlokalizowane na ścianach domów, firm i
instytucji, albo uprawy zlokalizowane na dachach budynków to tzw. urban farming – coraz bardziej widoczny również w
polskich aglomeracjach.

Prof. Ewa Wojciechowska i dr inż. Karolina Matej-Łukowicz z Katedry Inżynierii Sanitarnej na Wydziale Inżynierii Lądowej i
Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz studentka Joanna Stycharz prowadzą badania nad połączeniem dwóch systemów
wertykalnych. Pierwszy z nich służy do hydroponicznej uprawy sałaty, natomiast drugi to tzw. zielona ściana, której zadaniem
jest oczyszczanie odcieku z uprawy hydroponicznej.

Uprawy niezależne od warunków atmosferycznych

Uprawa hydroponiczna nie tylko eliminuje konieczność sadzenia roślin w ziemi, ale również ich potrzebę do dostępu do
światła naturalnego. Uprawy tego rodzaju mogą być prowadzone w zamkniętych pomieszczeniach, a do fotosyntezy
niezbędnej w procesie wzrostu roślin, zamiast promieni słonecznych stosowane są specjalne lampy o odpowiednim
natężeniu światła. Eliminuje to problem z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – uprawy można prowadzić przez cały
rok. Rośliny nie są też podatne na choroby przenoszone przez glebę, co redukuje użycie chemicznych środków uprawy roślin.

Uprawa hydroponiczna jest też odpowiedzią na długie łańcuchy dostaw produktów żywnościowych oraz na
rosnące ceny świeżej żywności w miastach. Dzięki uprawianiu roślin na użytek prywatny, skracamy drogę między
miejscem produkcji, a naszym stołem. Uprawy bezglebowe stanowią odpowiedź na wyzwania związane z
koniecznością wyżywienia dynamicznie rosnącej populacji – podkreśla prof. Ewa Wojciechowska, kierownik
projektu.

W ramach realizowanego aktualnie projektu Radium Learning Through Research Programs skonstruowano układ do
hydroponicznej uprawy sałaty. Rozsady sałat dojrzewają w szklarniach, następnie przesadzane są do specjalnych
koszyczków, wydrukowanych na drukarce 3D i umieszczane w rurach wypełnionych pożywką, z wyciętymi na doniczki
otworami. Dzięki takiej konstrukcji uprawy można umieścić w wybranym pomieszczeniu zarówno poziomo jak i w pionie, w
zależności od potrzeb i od dostępności miejsca.

To tanie rozwiązanie. Poza koszyczkami, których zakup sprawiał trudność. Z pomocą przyszedł nam student WETI,
który umiał zaprojektować i wydrukować na drukarce 3D odpowiedniej wielkości i kształtu ażurowe pojemniczki
do rozsad. Użyłyśmy rur kanalizacyjnych, które otrzymałyśmy od firmy Pipelife. Do tego odpowiednia lampa –
sałata wymaga akurat światła o temperaturze 6500 K i nasza hydroponiczna uprawa ma już odpowiednie
warunki – wyjaśnia dr inż. Karolina Matej-Łukowicz.

Badaczki z PG skupiają się przede wszystkim na weryfikacji możliwości oczyszczania ścieków z hydroponicznej uprawy sałaty
z zastosowaniem zielonej ściany i zamknięcia obiegu wody w tej hodowli.

Odpowiedź na betonozę i brak miejsca

Zielone ściany to coraz popularniejszy trend w aglomeracjach miejskich. Stanowią odpowiedź na nękającą miasta
„betonozę”, ale ich funkcja nie ogranicza się tylko do estetycznego wyglądu. Korzystnie oddziaływają na mikroklimat,
redukując efekt „miejskiej wyspy ciepła”. Mogą też z powodzeniem oczyszczać wodę – najczęściej stosowane są do
oczyszczania wody deszczowej lub tzw. ścieków szarych, umożliwiając ich powtórne wykorzystanie. Nowatorskim pomysłem
w projekcie Radium jest wykorzystanie zielonej ściany do oczyszczania odcieku z uprawy hydroponicznej.

Chcemy zbadać, czy woda użyta do podlewania naszych upraw, która tworzy dalej pożywkę, może być
zastosowana powtórnie, a nawet kilkukrotnie – zaznacza dr inż. Karolina Matej-Łukowicz. – Zamknięty obieg
pozwala na znaczące zmniejszenie ilości wody użytej do upraw hydroponicznych, co jest niezmiernie ważne ze
względu zmiany klimatu, których rezultatem jest m.in. problem z dostępnością wody. Żeby jednak taki obieg
zamknąć, musimy wodę oczyszczać. I tu z pomocą przychodzi zielona ściana zbudowana z kilku pięter roślin, które
naszą wodę przefiltrują, oczyszczą i będzie mogła po raz kolejny być zastosowana do upraw sałaty.

Badaczki używają różnych roślin do tworzenia zielonych ścian, m.in.: trzmieliny (Eonymus) czy żurawki (Heuchera) i
sprawdzają ich możliwości filtrujące.

Naszym celem jest stworzenie odpowiedniej pożywki, by sałata rosła w najlepszych możliwych warunkach oraz
odpowiednia zielona ściana do oczyszczania zużytej pożywki i wprowadzenie obiegu zamkniętego –
podsumowuje Joanna Stycharz, studentka inżynierii środowiska.

źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)

Wprowadź tekst

Wprowadź swój podpis Wprowadź swój email (nie będzie publikowany) Wprowadź swoje imię i nazwisko  (nie będzie publikowa

Zobacz również

zobacz więcej 

Partnerzy

 

„Forum Akademickie” jest
dofinansowane ze środków
Ministerstwa Edukacji i Nauki na
podstawie umowy
SONP/SN/514061/2021

Kontakt Dla autorów Promocja Wydawca Forum akademickie Regulamin e-prenumeraty Polityka prywatności

© FUNDACJA FORUM AKADEMICKIE PROJEKT I REALIZACJA RSO.PL

Fot. Krzysztof Krzempek

BADANIA05
Lipca

Sport akademicki

Polityka prywatności

Archiwum FA 1998-2019

Archiwum Forum Książki

Instytuty PAN

Instytuty badawcze

Nauki o życiu

Nauki ścisłe i techniczne

Kontakt Prenumerata Logowanie  

Strona główna  Aktualności  Miesięcznik  Informator FA Wokół nauki  Konferencje

https://forumakademickie.pl/zycie-akademickie/rektor-agh-w-zespole-ekspertow-eua-ds-odbudowy-ukrainskich-uniwersytetow/
https://forumakademickie.pl/zycie-akademickie/w-te-sobote-poczatek-letnich-spotkan-z-nauka/
https://forumakademickie.pl/badania/soczewka-rodem-z-gwiezdnych-wojen/
https://forumakademickie.pl/badania/nowa-metoda-monitorowania-korozji/
https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/rgnisw-o-procedurach-awansu-naukowego/
https://forumakademickie.pl/nagrody/dwie-lubelskie-uczelnie-z-krysztalowymi-ceglami/
https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/uniwersytet-lokalny-i-badania-nad-dziedzictwem-kulturowym/
https://forumakademickie.pl/zycie-akademickie/arktyczne-porozumienie/
https://forumakademickie.pl/badania/powstala-interaktywna-slonecznie-sciana-termoizolacyjna/
https://forumakademickie.pl/nagrody/nagroda-za-badania-slaskoznawcze-dla-naukowca-z-us/
https://forumakademickie.pl/zycie-akademickie/szkolenia-ukrainskich-lekarzy-w-wum/
https://forumakademickie.pl/aktualnosci/
https://forumakademickie.pl/
https://forumakademickie.pl/kontakt/
https://forumakademickie.pl/dla-autorow/
https://forumakademickie.pl/promocja/
https://forumakademickie.pl/wydawca/
https://miesiecznik.forumakademickie.pl/
https://forumakademickie.pl/regulamin-e-prenumeraty/
https://forumakademickie.pl/polityka-prywatnosci/
https://rso.pl/
http://www.drukarniaakapit.pl/
http://plagiat.pl/
http://www.kpk.gov.pl/
http://www.frse.org.pl/
http://www.kopipol.pl/
http://www.pcgacademia.pl/
http://www.pwn.pl/
https://forumakademickie.pl/zycie-akademickie/
https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/
https://forumakademickie.pl/badania/
https://forumakademickie.pl/instytuty-naukowe/
https://forumakademickie.pl/szkoly-wyzsze/
https://forumakademickie.pl/konkursy/
https://forumakademickie.pl/sport-akademicki/
https://forumakademickie.pl/polityka-prywatnosci/
https://miesiecznik.forumakademickie.pl/
https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2019/
https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fk/2018/
https://forumakademickie.pl/informator-fa/rektorzy/
https://forumakademickie.pl/informator-fa/ministrowie-edukacji-i-nauki/
https://forumakademickie.pl/informator-fa/profesorowie/
https://forumakademickie.pl/informator-fa/uczelnie/
https://forumakademickie.pl/informator-fa/instytuty-pan/
https://forumakademickie.pl/informator-fa/instytuty-badawcze/
https://forumakademickie.pl/konferencje-kategoria/nauki-humanistyczne-i-spoleczne/
https://forumakademickie.pl/konferencje-kategoria/nauki-o-zyciu/
https://forumakademickie.pl/konferencje-kategoria/nauki-scisle-i-techniczne/
https://forumakademickie.pl/
https://twitter.com/ForumAkad
https://www.facebook.com/ForumAkademickie
https://forumakademickie.pl/kontakt/
https://miesiecznik.forumakademickie.pl/prenumerata/
https://miesiecznik.forumakademickie.pl/zaloguj-sie/
https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-6-2022/
https://forumakademickie.pl/
https://forumakademickie.pl/aktualnosci/
https://miesiecznik.forumakademickie.pl/
http://forumakademickie.pl/wokol-nauki/
http://forumakademickie.pl/konferencje


 

05.07.2022 aktualizacja 05.07.2022

Studentka Wydziału Fizyki UW
stypendystką Optica Foundation

Źródło: Fotolia

Klaudia Dilcher, studentka na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, jako
jedna z 20 młodych badaczek z całego świata otrzymała stypendium Optica
Foundation - poinformowała warszawska uczelnia.

Program stypendialny Optica Women Scholars został uruchomiony w tym roku
przez Optica Foundation, organizację, wspierającą młodych naukowców w rozwoju
kariery naukowo-badawczej w optyce i fotonice, utworzoną w 2002 roku przez
Amerykańskie Towarzystwo Optyczne. Program ma na celu wzmocnienie pozycji
kobiet w tej dziedzinie, a o stypendium w wysokości 10 tys. USD ubiegać się mogą
studentki studiów licencjackich i magisterskich.

W pierwszej edycji konkursu wzięło udział ponad 160 studentek z 36 krajów na
świecie. Spośród nich jury wybrało 20 laureatek – wśród nich Klaudię Dilcher,
studentkę na Wydziale Fizyki UW. Jest ona jedyną badaczką z Polski nagrodzoną w
tym prestiżowym konkursie. Stypendium zamierza przeznaczyć na wyjazdy na
konferencje i pozyskanie nowych kontaktów w nauce.

Klaudia Dilcher studiuje �zykę teoretyczną na Wydziale Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego (FUW). Na wybór kierunku zdecydowała się pod wpływem
nauczyciela z liceum, a optyką i fotoniką zainteresowała się już na początku
studiów.

Inspiracją były dla niej - jak mówi - wykłady z mechaniki kwantowej prof. dr. hab.
Wojciecha Satuły oraz zajęcia z optyki kwantowej prowadzone przez dr. hab. Rafała
Demkowicza-Dobrzańskiego, prof. UW. Doświadczenie badawcze zdobywała
pracując w m.in. w Laboratorium Procesów Ultaszybkich w Zakładzie Optyki na
FUW. Angażowała się także w prace Koła Naukowego Optyki i Fotoniki. "W trakcie
studiów odbyłam dwa zagraniczne staże naukowe: w Institute for Quantum
Computing (Instytucie Obliczeń Kwantowych) kanadyjskiego Uniwersytetu w
Waterloo oraz w hiszpańskim Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)" – dodaje,
cytowana w komunikacie prasowym FUW.

Stypendystka Optica Foundation pracuje w Centrum Kwantowych Technologii
Optycznych CeNT UW, gdzie prowadzi badania do pracy magisterskiej, pod opieką
dr. Jana Kołodyńskiego. W swojej pracy badawczej zajmuje się m.in. opracowaniem
modeli i oprogramowania do tzw. sensorów kwantowych, czyli układów
wykorzystujących pary pierwiastków, które pozwalają na superczułe pomiary pól
magnetycznych. Od października rozpocznie naukę w szkole doktorskiej na UW.
Doktorat realizować będzie w Centrum Kwantowych Technologii Optycznych CeNT,
a jej promotorem będzie prof. Konrad Banaszek z Wydziału Fizyki UW oraz CeNT
UW.

"Chciałabym zachęcić młodsze koleżanki do studiowania �zyki, a także
kontynowania kariery w tej dziedzinie. Studia te otwierają wiele drzwi" –
przekonuje Klaudia Dilcher. Ona sama, nim zdecydowała się na wybór kariery
naukowej, pracowała jako programistka. "Kobiet wciąż jest za mało w nauce,
tymczasem badania pokazują, że zróżnicowane zespoły badawcze są bardziej
innowacyjne – mówi. - Jestem naukowcem, ale też mamą dwójki małych dzieci –
te role da się pogodzić" – podkreśla.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum
serwisu Nauka w Polsce.
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Rektor Szkoły Filmowej w Łodzi
do przyszłych studentów:
nie przerażajcie się liczbą
kandydatów
Data publikacji: 5 lipca 2022, 18:13

Źródło: Harish Sharma / Pixabay

Profesor Milenia Fedler jest rektorem PWSFTviT. Mówi o tym, jak wyglądają

studia na �lmówce, porusza także temat rekrutacji.

Rektor Szkoły Filmowej w Łodzi tłumaczy, dlaczego uczelnia nie może sobie

pozwolić na większą liczbę studentów.

Studenci realizują u nas �lmy, realizują spektakle teatralne. Mamy też

fotografów. To wszystko wymaga dużych środków �nansowych. Toteż

roczniki nie są liczne.
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Prof. Milenia Fedler – rektor Szkoły
Filmowej w Łodzi / Popołudnie Wnet /…
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We wtorek maturzyści poznali wyniki tzw. egzaminu dojrzałości, teraz czeka ich

rekrutacja na uczelnie wyższe. W przypadku kierunków na �lmówce, matura

nie zawsze jest jedynym koniecznym do zdania sprawdzianem wiedzy.

Nie przerażajcie się liczbą kandydatów. Podchodźcie do tych egzaminów

z wiarą, z nadzieją. Naprawdę, jeśli przychodzicie z talentem, z wiarą w to,

że macie coś do powiedzenia światu, to nie bójcie się egzaminów.

Magdalena Uchaniuk zapytała profesor Fedler o predyspozycję, jakie powinien

mieć kandydat do zawodu montażysty.

Podstawową predyspozycja jest dobrze rozwinięta empatia i umiejętność

nawiązania kontaktu z drugą osobą, także na poziomie emocji.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.K.

Czytaj także:

O filmie „Gdy diabeł mieszkał za miedzą”
i dygitalizacji prowadzonej przez Wytwórnię Filmów
Oświatowych

Gośćmi wyjazdowego studia Radia Wnet są dr Sławomir

Kalwinek, wiceprezes WFO, i jego współpracownik Jakub

Krakowiak.
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– Tegoroczne matury wypadły lepiej niż zeszłoroczne, ponieważ to był rok stacjonarny, maturzyści przygotowywali się do matur w
szkołach, wraz ze swoimi nauczycielami – powiedział we wtorek (05.07) minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

CZYTAJ: Dziś wyniki tegorocznych matur

Czarnek podkreślił, że choć „matura w każdym roku jest inna, bo inne są zadania i
poziom trudności”, to tegoroczne matury wypadły lepiej niż zeszłoroczne.

– Przewidywaliśmy to z dwóch powodów. Po pierwsze, to był rok stacjonarny.
Maturzyści przygotowywali się do matur w szkołach, wraz ze swoimi
nauczycielami, w normalnym trybie stacjonarnym. A wiemy, że poprzedni rok to był
rok w większości w trybie zdalnym i, siłą rzeczy, to przygotowywanie się do matur
spoczywało głównie na samych uczniach i ewentualnie korepetytorach – ocenił.

CZYTAJ: CKE opublikowało wyniki egzaminu ósmoklasisty

Zdaniem ministra edukacji i nauki, ten rok „był łatwiejszy pod tym względem”. –
Myślę, że to zaważyło na tym, że te matury wypadły lepiej – zastrzegł.

Przypomniał, że tegoroczne matury odbywały się według reguł ustanowionych 16 grudnia 2020 r., które ograniczały zakres materiału
koniecznego do zdania matury ze względu na pandemię koronawirusa i naukę zdalną. – Z tego powodu ten wynik jest inny niż dwa
lata temu, ale lepszy niż rok temu – dodał.
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– Maturę zdało 78,2 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 15,5 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego
przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego w sesji głównej – majowej – CKE opublikowała na swojej stronie internetowej.

We wtorek (05.07) od rana maturzyści mogą poznać swoje indywidualne wyniki w
systemie ZIU: http://wyniki.edu.pl

CZYTAJ: Minister Edukacji: tegoroczne matury wypadły lepiej niż zeszłoroczne

Egzamin maturalny z języka polskiego zdało 95 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, egzamin z matematyki
zdało 82 proc. absolwentów, a egzamin z języka angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze, zdało 94 proc. – podała
Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin maturalny z języka polskiego zdało 96 proc. abiturientów, egzamin z
matematyki zdało 86 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski – zdało go 96 proc.

Wśród absolwentów techników egzamin maturalny z polskiego zdało 92 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 75 proc., a
spośród tych, którzy wybrali język angielski – zdało go 92 proc.

Wśród absolwentów szkół branżowych II stopnia egzamin maturalny z polskiego zdało 68 proc. abiturientów, egzamin z matematyki
zdało 29 proc., a Z tych, którzy wybrali język angielski – zdało 61 proc.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia.

CZYTAJ: CKE opublikowało wyniki egzaminu ósmoklasisty

Z tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 84,0 proc., a prawo do poprawki ma 11,4 proc.

Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 69,2 proc., a prawo do poprawki ma 22,0 proc.

Z tegorocznych absolwentów szkół branżowych II stopnia maturę zdało 20,5 proc., a prawo do poprawki ma 33,6 proc.
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Egzamin maturalny zdało 77% uczniów z Lubelskiego. To nieco mniej niż średnia w kraju, gdzie maturę zdało 78,2% abiturientów. W
Lubelskiem do egzaminu poprawkowego w sierpniu ma prawo przystąpić 15% zdających, czyli 2 378 osoby.  Ponad 1 200
absolwentów, czyli 8%, nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu.

Maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało 92% lubelskich maturzystów z liceów i techników, matematykę 82%, a
język angielski 93%.

CZYTAJ: Minister Edukacji: tegoroczne matury wypadły lepiej niż zeszłoroczne

Łącznie do  egzaminu w województwie lubelskim przystąpiło prawie 16 tysięcy
tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników z regionu.

Pełne wyniki matur, z uwzględnieniem uczniów zdających w terminie dodatkowym i
poprawkowym, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikuje 9
września.
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Kolejny "złoty strzał"? W tym klubie mają
nosa do transferów
Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin ma za sobą najlepszy sezon w historii.
Teraz czas zbudować zespół, który utrzyma się w ścisłej czołówce. Pierwsze ruchy
kadrowe wskazują, że tak właśnie będzie.

 Krzysztof Kaczmarczyk
05 Lipca 2022, 10:06

YouTube / Na zdjęciu: koszykarki AZS UMCS

Ekipa Krzysztofa Szewczyka, który pozostaje na stanowisku pierwszego trenera, wywalczyła w
sezonie 2021/2022 wicemistrzostwo Polski.

Klub, który stopniowo robił postępy w Energa Basket Lidze Kobiet, w końcu wywalczył
upragniony medal, ale przy okazji kapitalnie spisywał się też w rozgrywkach Women EuroCup.

R EKLA MA 

Polskie koszykarki mistrzyniami
Europy! Złoto w upalnej Maladze!
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Teraz czas poznać pierwsze kroki kadrowe, jakie Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin
zrobiła przed nowymi rozgrywkami. Najważniejszym wyzwaniem było zastąpienie Kamiah
Smalls, czyli jednej z najlepszych koszykarek EBLK w minionym sezonie.

ZOBACZ WIDEO: Reprezentant Polski w zupełnie nowej roli. Poznajesz?!

Wybór padł na 22-letnią Amerykankę Nia Clouden. - Szukaliśmy amerykańskiego obrońcy, a w
szczególności gracza młodego, który może pozytywnie zaskoczyć - przyznał Szewczyk.

Clouden ma 175 centymetrów wzrostu i występuje na pozycji rzucającego obrońcy. Jest
absolwentką uczelni Michigan State (w seniorskim sezonie notowała 20 punktów i 4,2 asysty).
Jej dobra gra sprawiła, że została wybrana w drafcie do WNBA przez Connecticut Sun.

- Ma to czego tak naprawdę potrzebujemy, czyli potra� grać jeden na jeden, dobrze broni i ma
dobry rzut za trzy punkty. Uważam, że to była najlepsza decyzja ze wszystkich graczy na rynku
dostępnych w tej cenie - tłumaczy wybór Szewczyk.

Obok Clouden kolejną nową twarzą w drużynie z Lublina będzie powracająca do kraju i do
współpracy z trenerem Szewczykiem Magdalena Ziętara. Zespół wzmocni też środkowa Anna
Wińkowska.

Sukcesem można też nazwać fakt, że w Pszczółce Polski Cukier AZS UMCS nadal grać będą
Aleksandra Stanacev czy jedna z najlepszych podkoszowych ubiegłego sezonu Natasha Mack
(średnie 17,1 punktu i 10,7 zbiórki). W Lublinie nadal rozwijać będzie się również Emilia Kośla.

AZS UMCS Lublin
@AZSUMCSLublin · Follow
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Nia Clouden zasili szeregi Pszczółki Polski Cukier AZS 
UMCS Lublin na sezon 2022/2023. Amerykanka ma 
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Liczna reprezentacja Lubelszczyzny wystartuje w
lekkoatletycznych mistrzostwach Polski do lat 20
Krzysztof Szuptarski 5 lipca 2022, 16:46

Dodaj komentarz: Udostępnij:

W dniach 7-9 lipca Radom będzie gościł 76. PZLA Mistrzostwa Polski U20. W krajowym czempionacie wystartuje blisko siedemset
zawodniczek i zawodników. W ich gronie 33-osobowa reprezentacja klubów z województwa lubelskiego.

W radomskim czempionacie Lubelszczyzna naliczniej będzie reprezentowana przez ekipę AZS UMCS Lublin, który wysyła
na mistrzostwa 12-sobową ekipę (6 kobiet i 6 mężczyzn). W imprezie wystartują także przedstawiciele jeszcze ośmiu innych
klubów z regionu: Wisły Puławy (7 osób), Agrosu Chełm (4), Agrosu Zamość (3), AZS-AWF Biała Podlaska (2), TKS
Tomasovii Tomaszów Lubelski (2), Unii Hrubieszów (1), Żaka Biała Podlaska (1) oraz TS Start Lublin (1).

Jednym z kandydatów do medali będzie Bartosz Kitliński z AZS UMCS, który zaprezentuje się na dystansie 800 m i
sztafecie 4x400 m. Lublinianin w tym roku ustanowił rekord życiowy, pokonując dwa okrążenia w czasie 1.48,34. Jego
najgroźniejszym rywalem i zarazem faworytem do złota będzie Kacper Lewalski z AZS UWM Olsztyn, który uzyskał w tym
roku znakomity rezultat - 1.45,48.

Kurier Lubelski › Sport › Liczna reprezentacja…

Bartosz Kitliński (AZS UMCS Lublin) wystartuje w Radomiu w biegu na dystansie 800 m i sztafecie 4x400 m Michał Piłat/AZS UMCS Lublin
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- Bartek ma w tym roku drugi wynik w Polsce na dystansie 800 m, jednak ma niezwykle mocnego przeciwnika w tej
konkurencji, który legitymuje się o blisko trzy sekundy lepszym rekordem życiowym - mówi Piotr Kitliński, trener AZS
UMCS i tata Bartosza Kitlińskiego.

- Bartkowi trafił się akurat bardzo mocny rocznik w biegach średnich, więc srebrny medal jest jak najbardziej do
wzięcia, natomiast o złoto może być bardzo ciężko. Mistrzostwa rządzą się jednak swoimi prawami i to zmagania na
bieżni zweryfikują wszystko - dodaje.

W kategorii wiekowej U-20 najlepsze wyniki w tym roku w Polsce mają Ramigiusz Zazula z Agrosu Chełm (400 m - 47,28)
i Marcin Sobiesiak z AZS UMCS (  6 kg - 63,72 m), więc obaj powinni stanąć na podium w Radomiu. Drugi na
listach rankingowych w biegu na 400 m przez płotki jest ponadto Łukasz Bańka z chełmskiego Agrosu (53,48).

Szanse medalowe mają także lekkoatletki z klubów województwa lubelskiego. Druga na listach rankingowych w biegu na
400 m przez płotki jest Wiktoria Oko z Wisły Puławy. Podopieczna trenera Sławomira Murata pokonała w tym roku ten
dystans w czasie 58,67.

Wysoko w tegorocznych tabelach na dystansie 100 m przez płotki są również koleżanki klubowo Oko - Zuzanna Gozdera
oraz Alicja Sielska. Pierwsza z nich jest trzecia, natomiast druga plasuje się tuż za nią. Puławskie zawodniczki będą miały
ponadto bardzo mocną sztafetę 4x100 m.

Tata w klatce stawia córkę na nogi. To niesamowita historia.

Tabela Ekstraklasy

Lp. Drużyna M. Pkt. Bramki

1 Legia Warszawa 30 64 48-24

2 Raków Częstochowa 30 59 46-25

3 Pogoń Szczecin 30 52 36-23

4 Śląsk Wrocław 30 43 36-32

5 Warta Poznań 30 43 33-32

6 Piast Gliwice 30 42 39-32

7 Lechia Gdańsk 30 42 40-37

8 Zagłębie Lubin 30 41 38-40

9 Jagiellonia Białystok 30 37 39-48

10 Górnik Zabrze 30 37 31-33

11 Lech Poznań 30 37 39-38

12 Wisła Płock 30 33 37-44

rzut młotem
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Mistrzostwa w Bukareszcie: Laura Bernat w �nale
na 50 metrów stylem grzbietowym

R E K L A M A

  

  

05 lipca 2022 / 18:17     

Udostępnij na Facebook Udostępnij na Twitter Kod QR

Laura Bernat awansowała do �nału na 50 metrów stylem grzbietowym podczas Mistrzostw Europy Juniorów w pływaniu, które
rozpoczęły się dziś w Bukareszcie. Zawodniczka AZS-u UMCS-u Lublin w wyścigu pół�nałowym pobiła rekord życiowy, który od teraz
wynosi 29.08. Finał tej konkurencji odbędzie się w środę (06.07) po 17.

Bernat podczas tej imprezy wystąpi także w innych konkurencjach: na 100 oraz 200 metrów stylem grzbietowym i na 200 metrów
stylem zmiennym.

PJ

Fot. archiwum

Tagi: p ływanie
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