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– Wielu mieszkańców naszego regionu pyta, skąd kierunki tech-
niczne na WZ KUL w Stalowej Woli, kojarzonym do tej pory z naukami 
humanistycznymi?

– Nasza uczelnia została wtłoczona w  kanał humanistyczny w  okresie 
komunizmu, a przecież idea uniwersytetu jest inna – to miejsce, w którym 
pobiera się wszelkie nauki. Dlatego wracamy do tego, by polskie uniwersytety 
były pełne i bezprzymiotnikowe, z całą paletą kierunków. W Stalowej Woli, 
z uwagi na tradycję i obecność wielkiego przemysłu, logiczne wydawało się 
więc powołanie kierunków technicznych.

– Kierunki inżynieria materiałowa i in-
żynieria środowiska są odpowiedzią na 
wyzwania rynku?

– Ostatnio prof. hab. inż. Krzysztof Jan Kurzy-
dłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, wysoko ocenił wybór WZ KUL w Sta-
lowej Woli jako miejsca powołania inżynierii 
materiałowej. Właśnie ze względu na liczne 
zakłady przemysłowe w całym regionie północ-
nego Podkarpacia, które korzystają z aluminium 
i stali, a także z materiałów kompozytowych.

Wiemy, że tam gdzie prowadzi się intensyw-
ną działalność przemysłową, powstają zanie-
czyszczenia. Dlatego jako drugi kierunek tech-
niczny powołaliśmy inżynierię środowiska, która 
pomaga w rozwiązywaniu problemów środowi-
skowych. Przyrodę, o którą warto dbać, widać 
nie tylko z okien naszej uczelni, dosłownie cała 
okolica przypomina pełne zieleni wczasowisko. 
Jednak natura sama się nie zachowa, musimy 
jej pomagać, stosując nowoczesne rozwiązania 
z zakresu rekultywacji gleb i jakości wód. Naturę 
łatwo zniszczyć, niezmiernie trudno przywrócić 
ją do stanu używalności. Ale jest to możliwe 
– w  Belgii widziałem hałdy po zamkniętych 
kopalniach zamienione na bardzo efektowne sztuczne góry. 

– Czy powołanie kierunków technicznych na WZ KUL ma związek 
z funkcjonowaniem Inkubatora Technologicznego?

– Jak najbardziej. Tam, przy naszej pomocy, urzeczywistniła się idea 
wielkiego laboratorium, którego kierownikiem został pracownik naszego 
uniwersytetu. Dlatego ściśle ze sobą współpracujemy, prowadząc badania 
z użyciem naszych materiałów. To jest po prostu dopełnienie części inżynie-
ryjnej Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli.

– Symboliczne jest to, że przy ulicy nazwanej imieniem twórcy 
COP, Eugeniusza Kwiatkowskiego, oprócz wydziału inżynierii ma-
teriałowej WZ KUL, działa wydział Politechniki Rzeszowskiej i  In-
kubator Technologiczny. Przemysł zyskuje wsparcie świata nauki.

– Twórca COP zapewne byłyby z  tego dumny. Myślę, że gdyby nasze 
dzieje po wojnie potoczyły się inaczej, to w Stalowej Woli znacznie szybciej 
powstałaby uczelnia techniczna. 

Dzisiaj będziemy prowadzić wspólne projekty 
badawcze, m.in. na rzecz przemysłu. Podpisaliśmy 
w maju umowę z Politechniką Rzeszowską, wkrótce za-
czniemy współpracę w zakresie inżynierii materiałowej 
z Politechniką Warszawską. We wrześniu będę w Krakowie 
uczestniczył w  otwarciu pierwszego w  Polsce synchrotronu 
(akceleratora cyklicznego), który zbudowało konsorcjum z  udziałem 
KUL. Przed naszymi studentami otwierają się zupełnie nowe możliwości 

badawcze. 
– Ale czy będą potem mieli per-

spektywę pracy w przemyśle? 
– Zakłady z tego terenu potrzebują ab-

solwentów kierunków technicznych. Nie 
dalej jak przed tygodniem nasz młody 
asystent dostał bardzo dobrą ofertę pracy 
„od zaraz”.

Pamiętajmy jednak, że uczelnie w Pol-
sce rozwijają się w  sposób bardzo cha-
otyczny. Nagle wśród młodzieży wybucha 
entuzjazm na studiowanie kierunków ta-
kich, jak np. bezpieczeństwo narodowe. 
Uczelnie opuszczają potem setki młodych 
ludzi, którzy nie znajdują pracy. A moim 
zdaniem kierunki powinny mieć najwyżej 
20-30 osób. Dlatego WZ KUL w Stalowej 
Woli oferuje doskonałe warunki do na-
uki dla takich właśnie, kameralnych grup 
studentów. 

– Czego więc może oczekiwać stu-
dent I roku inżynierii środowiska lub 
inżynierii materiałowej? 

– Mamy, o  czym wspomniałem, nie 
tylko wspaniałe laboratoria, ale także 
przestronne, klimatyzowane pomieszcze-

nia w nowoczesnych budynkach. Kandydatów informuję, że grupa w naszym 
laboratorium może liczyć do ośmiu studentów. To warunki komfortowe – bez 
ścisku i braku opieki naukowej.

Mamy świetnie przygotowaną kadrę, w której jest wielu młodych, obiecu-
jących naukowców. Oferujemy doskonałe warunki socjalne, w tym dodatkowe 
stypendium, które funduje prezydent Stalowej Woli, a także ciekawy pro-
gram praktyk zawodowych w zakładach przemysłowych. Podczas realizacji 
programów grantowych studenci będą włączani w rozwiązywanie realnych 
problemów występujących w przemyśle lub w środowisku. To będzie dodat-
kowy atut dla naszych absolwentów.

– Dlaczego warto studiować na kierunkach technicznych na Wy-
dziale Zamiejscowym KUL w Stalowej Woli?

– Jestem przekonany, że proponujemy młodym ludziom ciekawe pro-
gramy studiów uniwersyteckich na kierunkach technicznych. I  w  dobrym 
miejscu, bo mało jest w Polsce regionów tak bardzo nasyconych przemysłem.  

Rozmowa z prof. dr. hab. AndRzejem Kuczumowem 
dziekanem wydziału zamiejscowego Prawa i nauk o Społeczeństwie KuL w Stalowej woli

Prof. Andrzej Kuczumow prezentuje wyposażenie jed-
nego z laboratoriów w Katedrze materiałów Kompozytowych 
i Biomateriałów.

Dwa unikatowe kierunki
Mówi RAfAł KUZIOłA 
asystent z Instytutu Inżynierii Środowiska WZ KUL 
w Stalowej Woli:
–  Inżynieria materiałowa łączy ze sobą fizykę i chemię, mechanikę i elektronikę, biologię i medycynę.  

Studia na tym kierunku umożliwiają wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności 
z  zakresu nauki o  materiałach, doboru materiałów inżynierskich, technologii wytwarzania, prze-
twórstwa i recyklingu materiałów oraz metod kształtowania i badania ich struktury oraz własności.

Absolwenci tego kierunku posiadają umiejętność projektowania materiałów, obsługi specjali-
stycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz współpracy z użytkownikami materiałów 
inżynierskich, konstruktorami i specjalistami w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwórstwa 
i zastosowania materiałów inżynierskich. Ponadto posiadają umiejętności korzystania z informacji 
technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie.

Inżynieria środowiska zajmuje się przedsięwzięciami dążącymi do zachowania równowagi 
środowiska przyrodniczego, a także do zachowania możliwości do jego samooczyszczania i samo-
regeneracji. 

Absolwenci inżynierii środowiska są przygotowani do podejmowania zadań inżynierskich 
dotyczących problematyki ochrony środowiska przyrodniczego, racjonalnego wykorzystania jego 
zasobów, rekultywacji wód i gleb terenów zdegradowanych oraz bezpiecznego składowania i uniesz-
kodliwiania odpadów. Są przygotowani do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploata-
cyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inżynierii środowiska, we 
wszystkich dziedzinach gospodarki. Posiada szeroką wiedzę o technologiach i zarządzaniu w zakresie 
ochrony środowiska oraz umiejętność rozwiązywania problemów projektowych i konstrukcyjnych 
w dziedzinie inżynierii sanitarnej, z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. 

Uwaga kandydacie!
W trakcie studiów na inżynierii środowiska 

zdobędziesz kompetencje z zakresu:
  monitorowania i oceny stanu środowiska
  uzdatniania wód i utylizacji ścieków
  gospodarowania odpadami
  rekultywacji gleb i terenów zdegradowanych
  odnawialnych źródeł energii
  projektowania i eksploatacji urządzeń ochrony środowiska

W trakcie studiów na inżynierii materiałowej 
zdobędziesz kompetencje z zakresu:

  projektowania materiałowego
  technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu ma-

teriałów
  obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i 

własności materiałów inżynierskich
  obsługi specjalistycznego oprogramowania komputero-

wego
  obrotu materiałami 
  zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednost-

kach gospodarczych
  doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru 

materiałów inżynierskich

Dla przemysłu i środowiska

Wybierając studia 
na Wydziale 
Zamiejscowym KUL
w Stalowej Woli:

  Otrzymujesz indeks – 
a jak Pan Bóg da! – dyplom uniwersytecki 

  Możesz studiować na wydziale, który ma 
jedną z  najnowocześniejszych w  Polsce in-
frastruktur naukowo-badawczych (aule, la-
boratoria, bibliotekę)

  W Kampusie KUL w Stalowej Woli wszystko 
masz na miejscu – wykłady, mieszkanie, 
wyżywienie, rozrywkę, modlitwę, unikasz 
męczących dojazdów i korków 

  W Stalowej Woli miło i fajnie się mieszka – 
miasto nie jest za duże ani za małe: dużo 
zieleni, dobra komunikacja, życzliwi ludzie

  Koszty studiowania są przynajmniej o połowę 
niższe niż w wielkich ośrodkach 

  Jednoosobowy pokój w akademiku to tylko 
370 PLN miesięcznie 

  Pracując jako student, możesz studiować na 
specjalnych, indywidualnych warunkach

  Możesz otrzymywać stypendium aż z trzech 
źródeł: KUL, FU, miasta Stalowa Wola

  Możesz odbywać praktyki uniwersyteckie 
w  ciekawych miejscach i  wyjechać za gra-
nicę w  ramach wymiany międzynarodowej 
studentów ERASMUS

  W bonusie otrzymasz szczególną opiekę na-
szego Patrona – św. Jana Pawła II

studiujwstalowej.pl

Nasze 
10 przykazań

dla ciebie


