
8 BIULETYN

Kronika Wydzia³ówKronika Wydzia³ów  Prawdziwy uczony, jak mówi³ Albert
Einstein, potrzebuje zmys³u mistycznej
ciekawoœci i zadziwienia wszechœwia-
tem, je¿eli ten œwiat chce zrozumieæ.
Omiataj¹c go œwiat³em intelektu czêsto
zadziwia nas odkrywaniem kolejnych
zjawisk.

Jako ludzie czujemy siê ci¹gle nie
spe³nieni wobec aspiracji, fantazji i po-
trzeb. Taka jest natura cz³owieka, Ma-
rzymy by siê dostaæ do nieba, jak mówi³
Leopold Staff, ale ci¹gle mamy za krót-
ka drabinê. Drabina ta jest te¿ za krót-
ka, jak mówi³ Tadeusz Ró¿ewicz, aby siê
zbli¿yæ do siebie.

Od ka¿dego uczonego oczekuje siê
ostroœci i przenikliwoœci postrzegania
œwiata oraz etycznych i moralnych po-
staw. Ju¿ ponad 300 lat temu Francis
Bacon pisa³, ¿e nauka powinna s³u¿yæ
cnocie i po¿ytkowi cz³owieka. Te aksjo-
maty, oparte na moralnych przes³an-
kach, maj¹ tworzyæ wartoœci dobrego
obyczaju ¿ycia akademickiego. Jego
erozja ma zwykle miejsce w czasie, gdy
relatywizm moralny nie napotyka na
odpór œrodowiska, co chwieje posada-
mi uniwersytetów. Tej chorobie sprzyja
dziœ partykularyzm, plagiaty, nepotyzm
i niska kultura wspó³¿ycia. Kto ma przy-
wracaæ stan równowagi w tym zakre-
sie? Tylko silna wspólnota uczonych
i studentów jest w stanie broniæ warto-
œci humanitaryzmu œrodowiska akade-
mickiego.

Naczeln¹ misj¹ ka¿dej uczelni jest
edukacja, która zas³uguje na szczegól-
ny szacunek, gdy¿ mierzy siê z poten-
cja³em intelektualnym cz³owieka, po-
dejmuj¹c próby docierania do jego naj-
g³êbszych pok³adów ukrytych wartoœci.
A wiêc wnosi do naszego ¿ycia „wiê-

cej œwiat³a”, o które tak czêsto upomi-
na³ siê Johann Wolfgang Goethe. Dzi-
siaj, jak nigdy dot¹d wiemy, ¿e wolnoœæ
liczb¹ talentów siê mierzy, ¿e szlifowa-
nie genomu ma wiêksz¹ wartoœæ od
szlifowania diamentów, ale te¿, ¿e naj-
wiêksza wiedza, bez w³aœciwej reflek-
sji mo¿e byæ wrogiem cz³owieka. Spo-
³eczne i wychowawcze funkcje uniwer-
sytetu s¹ ci¹g³oœci¹ edukacji. Czêsto
mówi siê, ¿e „profesor jest, kim jest, stu-
dent, doktorant, asystent jest, kim ma
byæ”. Dlatego dzia³alnoœæ uczelni jest
ukoronowaniem procesu edukacyjne-
go, na który sk³ada siê wychowanie
w rodzinie, szkole, uczelni, koœciele,
kszta³towanie szacunku dla prawdy,
wiedzy i m¹droœci.

Edukacja, ze wzglêdu na swój uni-
wersalny wymiar uczestniczy w otwar-
tej konkurencji na œwiatowym rynku „to-
warów i us³ug”. Wprowadzenie na sze-
rok¹ skalê kszta³cenia na odleg³oœæ
“przybli¿y” najlepsze, renomowane
uczelnie œwiata studentom i pozwoli im
studiowaæ na najbardziej satysfakcjonu-
j¹cej uczelni. Sukcesy odnosiæ bêd¹
uczelnie o wyrazistym wizerunku, pro-
ponuj¹ce produkt naukowy i edukacyj-
ny najwy¿szej próby.

W zjednoczonej Europie polskie
szko³y wy¿sze wpisuj¹ swoj¹ dzia³al-
noœæ w rozwój europejskiej przestrze-
ni nauki i edukacji. Z konsekwencj¹ re-
alizujemy Deklaracjê Boloñsk¹ i wyni-
kaj¹ce z niej zobowi¹zania. Od uniwer-
sytetu oczekuje siê absolwentów ak-
tywnych, kreatywnych, samodzielnych,
nios¹cych nowoczesne rozwi¹zania na
miarê potrzeb XXI wieku i narastaj¹cej
konkurencji, ale te¿ przygotowanych
do ustawicznego kszta³cenia. Zatem

W dniach 11-13.10. przebywa³ na wydziale
Steven Whitmoyer (z Gateway Technical Colle-
ge, USA). Jego pobyt wi¹za³ siê z zainicjowa-
niem wspó³pracy dydaktycznej miêdzy Katedr¹
Budownictwa Drogowego - wiod¹c¹ katedr¹
w specjalnoœci drogi, ulice i lotniska a tamtejsz¹
uczelni¹. Pierwszy wyk³ad w trybie "on line" nt.
"Asfalty" dla studentów ww. specjalnoœci, za po-
moc¹ ³¹czy internetowych, odby³ siê 14 listo-
pada.

14.10. Wydzia³ by³ gospodarzem uroczysto-
œci z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia i dzia-
³ania Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
Komunikacji RP (SITK RP) Oddzia³u w Bydgosz-
czy. Podczas uroczystoœci, w uznaniu zas³ug
dla Stowarzyszenia, wyró¿niono nastêpuj¹cych
cz³onków Ko³a Uczelnianego SITK RP przy ATR
w Bydgoszczy: dr. in¿. Zbigniewa Tokarskiego
z³ot¹, a mgr. in¿. Marka Stanka srebrn¹ odznak¹
honorow¹ SITK RP.

W dniach 22-24.10. w Ciechocinku odby³a siê
VIII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa pt.:
Strategie zarz¹dzania ryzykiem w przedsiêbior-
stwie. Wydzia³ by³ jednym z organizatorów.

W dniach 23-26.10. pracownicy Katedry Geo-
dezji: dr in¿. Jacek Sztubecki i mgr in¿. Leonard
Luter przebywali w Coburgu w Niemczech.
W ramach pracy spo³ecznej dokonywali pomia-
rów istniej¹cej w tym mieœcie fontanny "Potop"
(w zwi¹zku z planowan¹ rekonstrukcj¹ takiej sa-
mej fontanny w Bydgoszczy). Ich pracê wspie-
ra³ dr in¿. Adam Boroñ z Zak³adu Fotogrametrii
i Informatyki Teledetekcyjnej Wydzia³u Geode-
zji Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który, na pod-
stawie zebranych danych fotogrametrycznych,
przygotuje model przestrzenny fontanny.

25.10. Wydzia³ Mechaniczny, Wydzia³ Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska ATR oraz Polskie
Towarzystwo Mechaniki Stosowanej Oddzia³
w Bydgoszczy zorganizowa³y sesjê naukow¹
na temat: "Mechanika stosowana 2006".

W dniach 6-7.11. w miejscowoœci Tleñ nad
Wd¹ Katedra Kszta³towania i Ochrony Œrodo-
wiska zorganizowa³a XIII Ogólnopolsk¹ Konfe-
rencjê Naukow¹ nt.: "Kompleksowe badania
i ochrona œrodowiska naturalnego".

10.11. Na Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ
"Solidarnoœæ" ATR w dowód uznania za w³o¿o-
ny  trud, odwagê i wytrwa³oœæ przy tworzeniu
i dzia³alnoœci Zwi¹zku w ró¿nych okresach jego
istnienia dr in¿. Jan Kempa otrzyma³ Medal Pa-
mi¹tkowy "Solidarnoœæ" wydany dla uczczenia
XXV rocznicy podpisania Porozumieñ Sierpnio-
wych i powstania Zwi¹zku.

18.11. W Sto³ówce Akademickiej w Fordonie
odby³ siê tradycyjny "Bal Budowlañca", który
przy pomocy sponsorów zorganizowa³a Wy-
dzia³owa Rada Samorz¹du Studenckiego.

Mieczys³aw Paw³owski

Wydzia³ Hodowli i Biologii Zwierz¹t
Przewody doktorskie
- 20.10. Rada Wydzia³u Biologii i Nauk o Zie-

mi Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w To-
runiu podjê³a uchwa³ê o nadaniu stopnia
naukowego doktora nauk biologicznych


