
 

BIULETYN 
Stowarzyszenia Absolwentów 

Inżynierii Materiałowej PW 

            Nr 2 (7)                                                                        Listopad 2003 r. 

 

 

 
Inauguracja nowego roku akademickiego 2003/2004 
 

Jak co roku, 1 października odbyła się na WIM PW uroczysta inauguracja roku akademickiego. Po powitaniu 

wszystkich uczestników uroczystości Dziekan WIM PW prof. Tadeusz Kulik przypomniał w krótkim wystąpieniu 

najważniejsze wydarzenia z życia Wydziału w minionym roku akademickim oraz nakreślił plany na nowy rok nauki i 

pracy. Glos zabrał również gość uroczystości, prof. Lech Czarnecki, Prorektor naszej Uczelni.  Następnie odbyła się 

immatrykulacja studentów I roku. Naukę na naszym Wydziale rozpoczęło 75 studentów studiów dziennych i 27 na 

studiach zaocznych.  Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród J.M.Rektora PW.  Spośród pracowników 

naszego Wydziału nagrody otrzymali: prof. Tadeusz Karpiński i prof. Andrzej Szummer. Nagrody z rąk Dziekana 

odebrali również wyróżniający się w nauce studenci. Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny pt. „Inżynieria 

materiałowa w medycynie, czyli jak twórca naśladuje Stwórcę", wygłoszony przez dr hab. Małgorzatę Lewandowską-

Szumieł z Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka Akademii Medycznej w Warszawie. 

 

 

 

 

 

Nagroda Stowarzyszenia Absolwentów za rok akademicki 2002/2003             

 
Stowarzyszenie absolwentów Inżynierii Materiałowej, wzorem ubiegłych lat, również w tym roku ufundowało 

Nagrodę Stowarzyszenia Absolwentów dla studenta Wydziału, który w minionym roku akademickim uzyskał 

najwyższe oceny. Laureatką za rok akademicki 2002/2003 została Pani Karolina Sosnowska, która uzyskała na II 

roku studiów średnią 4,75. Nagroda została wręczona w czasie inauguracji roku akademickiego na WIM PW, w 

dniu 1 października, przez prezesa i wiceprezesa SAIM PW. Pani Karolina Sosnowska jest już czwartą laureatką 

Nagrody Stowarzyszenia Absolwentów. Można zatem stwierdzić, że ten sposób wyróżnienia najlepszych  

studentów stał się już tradycją Wydziału Inżynierii Materiałowej. 

 

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków SAIM PW                                                                                       

 

W dniu 6 grudnia 2003 planujemy zorganizować Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 

Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Ponieważ kończy się obecna kadencja Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej SAIM PW, w czasie tegorocznego zebrania zostaną przeprowadzone wybory władz 

Stowarzyszenia. Planowana godzina rozpoczęcia zebrania to 9.30. Na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych 

trudno spodziewać się, aby frekwencja przekroczyła 50%, Walne Zgromadzenie odbędzie się zatem 

najprawdopodobniej w drugim terminie (już bez konieczności zebrania quorum), który zgodnie ze statutem może 

być wyznaczony godzinę później, tj. o 10.30. 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV Zjazd Absolwentów Inżynierii Materiałowej                                                                       

 
W 2004 roku miną 4 lata od ostatniego Zjazdu Absolwentów, który odbył się wrześniu 2000 roku w 

Miedzeszynie. Imprezy te początkowo miały odbywać się w odstępach czteroletnich jednak biorąc pod uwagę, że 

zainteresowanie III Zjazdem było znacznie mniejsze niż II Zjazdem rozważamy wydłużenie tego okresu do 5 lat 

(zwłaszcza, że ostatni zjazd odbył się we wrześniu natomiast teraz chcielibyśmy powrócić do terminów 

wiosennych). Do niniejszego Biuletynu dołączamy formularz pierwszego zgłoszenia udziału w Zjeździe. Bardzo 

prosimy o zgłoszenie ewentualnej chęci wzięcia udziału w IV Zjeździe planowanym na kwiecień lub maj 2004 

roku. Zjazd odbywałby się w odległości do 40 km od Warszawy, a koszt uczestnictwa nie przekroczyłby 250 zł. 

Prosimy o odesłanie formularza pocztą (SAIM PW, 02-507 Warszawa, ul.  Wołoska 141), faksem: 848 48 75 lub 

zawiadomienie pocztą elektroniczną: WKASZU@inmat.pw.edu.pl. Decyzję o organizacji Zjazdu w 2004 roku 

podejmiemy w zależności od liczby zgłoszeń. 

Ostatnio zjazd miał miejsce w roku dwudziestopięciolecia powstania Instytutu Inżynierii Materiałowej na 

prawach wydziału. Przesunięcie kolejnego zjazdu na rok 2005 spowodowałoby, że przypadnie on w trzydziestą 

rocznicę powstania IIM. 

Istnieje również możliwość dyskusji nad tą sprawą w czasie najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

 

Doktorzy wypromowani na WIM w 2002 roku                                                                           

 

Informowaliśmy wcześniej w Biuletynie, że na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW istnieje trójstopniowy 

system kształcenia, którego ważną częścią są studia doktoranckie. Na początku 2003 roku na Wydziale studiowało 

52 doktorantów. Jest to bardzo duża liczba zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę pracowników Wydziału (37 

nauczycieli akademickich i 16 pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych). Każdego roku 

odbywa się zatem kilka lub kilkanaście obron rozpraw doktorskich. Są to ważne wydarzenia dla całej społeczności 

Wydziału. Przedstawiamy zatem listę osób, które w 2002 roku uzyskały na Wydziale Inżynierii Materiałowej 

stopień doktora nauk technicznych: Marcin Ciesielski, Agnieszka Maranda-Niedbała, Guimin Liu, Sławomir 

Sobczak, Omar El-Kebir, Mariusz Ambroziak Grzegorz Nowak, Małgorzata Suś-Ryszkowska, Dominik Kukla, 

Łukasz Ciupiński, Dorota Szcześniak,  Elżbieta Fortuna i Anna Karczemska. 

 

 

 

Warunki kształcenia inżynierów dziś i w przyszłej Europie bez granic                                   

 

        Taki jest właśnie tytuł konferencji, która zaplanowana jest na 16-17 stycznia 2004 r. Konferencję organizuje 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej, przy współpracy PW.  Celem konferencji 

jest przedyskutowanie przez jej uczestników (kadra naukowo-dydaktyczna PW, eksperci,  absolwenci, 

przedsiębiorcy) następujących zagadnień i problemów: 

 -       status inżyniera-absolwenta PW w społeczeństwie XXI wieku, wpływ Uczelni na start zawodowy 

         i rozwój absolwentów 

 - określenie aktualności i przydatności poszczególnych kierunków, profili studiów i czytelności  

               programów 

       -  ocena zbieżności potrzeb z możliwościami PW 

       -      wiedza praktyczna, uzyskanie uprawnień inżyniera, praktyka zawodowa a oczekiwania rynku i 

  przedsiębiorców 

 - sposoby finansowania Uczelni (całkowicie z budżetu, częściowo z budżetu, system stypendialny) 

 - stymulowanie przez Uczelnię ustawicznego kształcenia absolwentów. 

Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o kontakt z nami. 

 

                                                                                                                                                                      

Adres Stowarzyszenia: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141, 02-507 

Warszawa 

Prezes - Mieczysław Maciążek 

Sekretarz: Waldemar Kaszuwara, tel. (22) 660-87-17, e-mail: WKASZU@inmat.pw.edu.pl. 

Członek Zarządu: Dariusz Oleszak, tel. (22) 660-84-08, e-mail: daol@inmat.pw.edu.pl. 

 

 


