Młodzi mają u nas znakomite warunki do rozwoju naukowego –
dziesiątki doskonale wyposażonych laboratoriów, granty badawcze
i pomoc socjalną ze strony uczelni, a także możliwości
nieustannego rozwoju poprzez udział w prestiżowych, europejskich
projektach – wylicza Bartosz Dembiński, rzecznik AGH. –
Planujemy też ubiegać się o kolejne dofinansowanie studiów ze
środków unijnych. W tym roku akademickim zauważyliśmy lekki
wzrost liczby doktorantów w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Studencie, zadbaj o jakość nauki
i oceń swojego wykładowcę
Gazeta Wyborcza
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Tylko co trzeci student w Krakowie chce oceniać swojego
wykładowcę. Do wypełniania ankiet uczelnie zaczynają zachęcać
studentów nagrodami. Wykładowcy się spóźniają, nie ma ich na
dyżurach, wymagają więcej niż uczą, łamią ustalone na początku
semestru warunki zaliczenia, są nie obiektywni – lista zarzutów
studentów wobec ich nauczycieli jest długa. Kiedy jednak
przychodzi do oceny wykładowcy, okazuje się, że niespełna
jedna trzecia chce owe zarzuty przelać na papier lub wklepać do
elektronicznego systemu. W AGH ankiety są jednym
z podstawowych elementów oceny pracowników naukowych.
Profesor Zbigniew Kąkol, prorektor ds. kształcenia, ich wyniki
uwzględnia przy ocenie okresowej wykładowców.

Kraków chce być drugą Doliną Krzemową
Polska Gazeta Krakowska
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Kraków ma olbrzymią szansę, aby stać się drugą doliną
krzemową. W kampusie UJ w Pychowicach powstanie bowiem
kolejna specjalna strefa ekonomiczna, przygotowana przede
wszystkim na potrzeby firm z branży informatycznej. Koszt
realizacji strefy o powierzchni ponad 12 tys. mkw. wyniesie ok.
110 mln zł. 76 mln wyłoży Unia Europejska w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

– We współpracy z AGH, Politechniką Krakowską i UJ
przewidujemy utworzenie m.in. centrum innowacji, centrum
wspomagania prac badawczo-naukowych i centrum szkoleniowe
– mówi Krystyna Sadowska, dyrektor działu rozwoju i promocji
KPT. W nowych laboratoriach i centrach badawczych
w Pychowicach będą pracować zdolni studenci i kadra naukowa
krakowskich uczelni. Profesor Krzysztof Zieliński, kierownik
katedry informatyki Wydziału Elektromechaniki, Automatyki,
Informatyki i Elektroniki AGH nie kryje radości z pomysłu nowej
strefy ekonomicznej. – To olbrzymia szansa dla Krakowa, ale i dla
krakowskich uczelni. Mamy wszelkie warunki potrzebne na stanie
się drugą doliną krzemową – mówi. -Kraków jest atrakcyjnym
miejscem, możemy się pochwalić świetnymi informatykami
i inżynierami wykształconymi przez krakowskie uczelnie.
Brakowało tylko solidnego zaplecza czyli miejsca, gdzie mogłyby
razem działać i spotykać się technologie i nauka. Teraz takie
miejsce powstaje w Pychowicach – cieszy się prof. Zieliński.

AGH chce stworzyć poradnię
dla uzależnionych studentów
Dziennik Polski

 opracował: Bartosz Dembiński

Portal społecznościowy AGH
W dzisiejszym „Kąciku e-learningowym”
chcielibyśmy zaanonsować utworzenie
Portalu Społecznościowego AGH.
Powstaje on z inicjatywy Centrum
e-Learningu i Fundacji dla AGH (w której
strukturach będzie funkcjonował) oraz
przy wsparciu innych jednostek
i organizacji: Działu Promocji Uczelni
i Stowarzyszenia Wychowanków AGH.
Zostanie udostępniony w czasie
obchodów 90-lecia AGH.
Portale (albo serwisy)
społecznościowe to, cytując Wikipedię,
„rodzaj interaktywnych stron WWW,
które są współtworzone przez sieci
społeczne osób podzielających wspólne
zainteresowania lub chcących poznać
zainteresowania innych”. Użytkownicy
danego portalu mogą na nim m.in.
upubliczniać dowolne informacje
o sobie, dzielić się plikami różnego typu,
komunikować się ze sobą czy
organizować w mniejsze grupy.
Powyższy opis na pewno wielu osobom
nasunął skojarzenia z Naszą Klasą. Nic
dziwnego – to najbardziej znany serwis
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AGH planuje uruchomienie od października poradni
specjalistycznej. – Dostrzegamy nasilające się zagrożenia wśród
młodzieży akademickiej. Jest to szczególnie widoczne na
pierwszych latach studiów – mówi Bartosz Dembiński, rzecznik
prasowy uczelni. Kilka tygodni temu policja zatrzymała studentów,
którzy handlowali narkotykami w jednym z akademików. – Wkrótce
ogłosimy konkurs na opracowanie, realizację oraz monitorowanie
programu psychoedukacyjnego i terapeutycznego dla studentów
– zapowiada Dembiński. AGH będzie chciała do swojego pomysłu
przekonać inne krakowskie szkoły wyższe. Poradnia
międzyuczelniana miałaby działać na Miasteczku Studenckim.

tego typu w Polsce. Nie należy jednak
patrzeć przez jego pryzmat na Portal
AGH, jako że oprócz oczywistych
podobieństw będą między nimi także
spore różnice. Dwie wydają się
najważniejsze. Po pierwsze nasz Portal
będzie bardziej elitarny. Jest on
skierowany do węższej grupy
internautów: absolwentów, pracowników
i studentów naszej uczelni, i tylko te
osoby będą na nim mogły założyć
konto. Po drugie, stawia sobie też
ambitniejsze cele. Będzie na nim można
odświeżyć stare znajomości, odnaleźć
kolegów z roku, z którymi straciliśmy
kontakt, ale to nie koniec. Portal ma
również służyć jako środek komunikacji
między AGH, a jej absolwentami. Każdy
użytkownik, który wyrazi na to zgodę,
będzie otrzymywał newsletter
zawierający informacje na temat
wydarzeń z życia uczelni. Będzie tam też
można znaleźć artykuły dotyczące AGH,
np. opisujące jej historię. Z drugiej
strony, każdy użytkownik, który zechce
wzbogacić zawartość Portalu, będzie to

mógł bez problemu zrobić
zamieszczając na nim swoje teksty,
zdjęcia, pliki audio i wideo. Możliwe jest
także reklamowanie wydarzeń, które się
zorganizowało albo załączanie ofert
i ogłoszeń.
Te ostatnie mogą być związane
z poszukiwaniem pracy lub
pracowników. Portal ma też bowiem
służyć celom zawodowym. Mogą się na
nim spotkać dawni absolwenci AGH,
dziś właściciele czy dyrektorzy
przedsiębiorstw i dobrze
wykwalifikowani studenci dopiero
wchodzący na rynek pracy.
Portal będzie przestrzenią, w której
będą się mogli spotkać i porozmawiać
wszyscy, którzy czują się związani
z AGH. Takich osób jest bardzo wiele –
nie ulega wątpliwości, że zarówno byli,
jak i obecni studenci naszej uczelni
szczególnie silnie się ze nią identyfikują.
Twórcy i administratorzy serwisu dołożą
wszystkich starań, by uatrakcyjnić go
i rozszerzyć jego funkcjonalności, ale
ostatecznie o jego kształcie zdecydują
użytkownicy.
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