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cjalnością elektrotechnika przemysłowa. Pierwszym 
dziekanem był doc. Romuald Krzywicki, a prodzieka-
nem doc. Leonid Kacejko. Dziś w  strukturze organi-
zacyjnej wydziału funkcjonują 3 instytuty i  6 katedr. 
WEiI zatrudnia 173 osoby, w tym 114 nauczycieli aka-
demickich, 32 pracowników inżynieryjno-technicz-
nych i 27 administracyjnych. Posiada prawa doktory-
zowania i habilitowania w dyscyplinie elektrotechnika. 
W ocenie parametrycznej jednostek naukowo-badaw-
czych został zakwali�kowany do kategorii A. Wydział 
prowadzi kształcenie na 2 kierunkach: elektrotechnika 
i informatyka. Ponadto, wspólnie z Wydziałem Mecha-
nicznym realizuje studia na kierunkach mechatronika 
i inżynieria biomedyczna. Ogółem na wydziale kształ-
ci się ponad 1100 studentów. Przez 50 lat wydział wydał 
ponad 8,8 tys. dyplomów inżyniera i magistra inżynie-
ra. Wypromowano tam 110 doktorów nauk technicz-
nych, a 16 badaczy uzyskało stopnie naukowe doktora 
habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika.

Doktorat h.c. – prof. W. Banyś
KRAKÓW 12 maja tytuł doktora honoris causa Uniwer-
sytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w  Krakowie otrzymał prof. Wiesław Banyś, rek-
tor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodni-
czący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Pol-
skich. Prowadzi badania w  zakresie językoznawstwa 
ogólnego i  romańskiego. W  szczególności interesują 
go: gramatyka semantyczna, logiczne podstawy języ-
koznawstwa, językoznawstwo kognitywne, kognityw-
na leksykogra�a komputacyjna oraz językoznawstwo 

stosowane, w  szczególności: językoznawstwo kompu-
terowe, tłumaczenie automatyczne, elektroniczne ba-
zy danych słownictwa specjalistycznego, automatycz-
ne indeksowanie i streszczanie tekstów. Jest autorem 3 
monogra�i, ponad 70 artykułów naukowych.

Nagroda Viadriny
FRANKFURT N/ODRĄ 12 maja prof. Irena Lipowicz 
z  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
otrzymała Nagrodę Viadriny, przyznawaną za zasłu-
gi na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. Prof. Li-
powicz, która obecnie pełni funkcję Rzecznika Praw 
Obywatelskich, była w  latach 2004-2006 przedstawi-
cielką ministra spraw zagranicznych RP ds. stosunków 
polsko-niemieckich. Wspólnie z  prof. Gesine Schwan 
została współprzewodniczącą Forum Polsko-Niemiec-
kiego, w  którym uczestniczą osobistości życia poli-
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19 maja w Sali Senatu Uniwersytetu War-
szawskiego podpisano porozumienie 
o  współpracy między KRASP i  Związ-
kiem Rektorów Uczelni Ukrainy (Union 
of Rectors of Higher Educational Institu-
tions of Ukraine). URHEIU zrzesza 125 
rektorów uczelni ukraińskich. Konferen-
cja Rektorów Akademickich Szkół Pol-
skich reprezentowana była przez człon-
ków Prezydium, na czele z  jej przewod-
niczącym, rektorem UŚ, prof. Wiesławem 
Banysiem. Związek Rektorów Uczelni 
Ukrainy reprezentowany był przez człon-
ków Prezydium, na czele z przewodniczą-
cym, rektorem Narodowego Uniwersytetu 
Kijowskiego im. T. Szewczenki, prof. Le-
onidem V. Huberskim.

Głównym celem porozumienia jest 
m.in. doprowadzenie do zwiększenia mo-
bilności akademickiej, wymiany studenc-
kiej i  naukowej, realizowanie wspólnych 
projektów badawczych oraz lepsze wyko-
rzystanie osiągnięć uczonych obu krajów 
dla rozwoju nauki w Polsce i na Ukrainie. 
Jednym z już realizowanych projektów jest 
analiza porównawcza systemów szkolnic-
twa wyższego w naszych krajach, zainicjo-
wana przez Fundację Rektorów Polskich. 

Planowane jest aktywniejsze włączenie się 
przedstawicieli KRASP i  URHEIU w  re-
alizację projektu European University 
Association ATENA, którego celem jest 
wspieranie rozwijania i modernizacji sys-
temów szkolnictwa wyższego w  krajach 
Europy Wschodniej, w  tym na Ukrainie. 
Umowę podpisano na pięć lat i będzie ona 
automatycznie przedłużana na kolejne 
lata.

W  spotkaniu udział wzięła rów-
nież minister nauki i  szkolnictwa wyż-
szego, prof. Lena Kolarska-Bobińska oraz 
prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący 
RGNiSW, prezes Fundacji Rektorów Pol-
skich. – Chciałabym, by wkrótce polskie 
Narodowe Centrum Nauki, agencja �-
nansująca badania podstawowe, ogłosiło 
polsko-ukraiński program badawczy. Po-

dobny program uruchomiliśmy z  Niem-
cami i znakomicie się sprawdza – mówiła 
prof. Lena Kolarska-Bobińska.

– Współpraca KRASP z konferencjami 
rektorów, a więc i z uczelniami wielu kra-
jów, także odległych, jak np. Brazylia, jest 
bardzo intensywna – mówi prof. Wiesław 
Banyś, przewodniczący KRASP. – Pamię-
tamy też o tym, że kooperacja z naszymi 
najbliższymi sąsiadami jest absolutnie 
ważna, zwłaszcza wtedy, kiedy są z  obu 
stron i możliwości wzajemnego wspoma-
gania się i  wzbogacania się doświadcze-
niami sąsiedzkimi. Dodał także, że dzięki 
podpisywanemu porozumieniu obie or-
ganizacje otwierają szeroko drzwi do re-
alizowania wspólnych projektów badaw-
czych, także z  udziałem naszych partne-
rów z innych krajów, jeszcze większej in-
tensy�kacji wymiany studentów i  uczo-
nych, dzielenia się doświadczeniami 
w  zakresie reform strukturalnych i  mo-
dernizacyjnych systemów szkolnictwa 
wyższego oraz nauki, promowania do-
brych praktyk w zakresie efektywnego za-
rządzania tymi systemami i  uczelniami, 
co powinno doprowadzić do polepszenia 
jakości, a także znaczenia systemów edu-

kacyjnych i  badawczych 
w naszych krajach i na are-
nie międzynarodowej.

Jednym z  priorytetów 
zrzeszającej 107 rektorów 
konferencji akademickich 
uczelni publicznych i  nie-
publicznych, jest umię-
dzynarodowienie szkol-
nictwa wyższego i  nauki 
w  naszym kraju. W  szkol-
nictwie wyższym umię-
dzynarodowienie postę-
puje dużo szybciej niż 

w  nauce. W  październiku ub.r. KRASP 
podpisał z  Conselho Nacional de Dese-
nvolvimento Cientí�co e Tecnológico 
(CNPq) porozumienie w  ramach brazy-
lijskiego programu „Nauka bez granic”, 
dotyczące wymiany studentów i  dokto-
rantów, a także ramową umowę o współ-
pracy ze swoim odpowiednikiem w  Bra-
zylii – Conselho de Reitores das Universi-
dades Brasileiras, która zrzesza 152 rekto-
rów uczelni brazylijskich. 25 kwietnia br. 
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych (KRPUT), będąca człon-
kiem KRASP, podpisała w  Kijowie po-
rozumienie o  współpracy pomiędzy pol-
skimi i ukraińskimi uczelniami technicz-
nymi.
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