
 

Wstępny program XXV Jubileuszowego Seminarium Polskiego 

Towarzystwa Materiałoznawczego 

 

24.10.2021 NIEDZIELA 

14:00-20:00- rejestracja uczestników 

17:30-18:30- posiedzenie Zarządu Głównego PTM 

19:00-21:00- kolacja (menu bufetowe wg. sugestii Szefa Kuchni)  

 

25.10.2021 PONIEDZIAŁEK 

7:00-9:00- śniadanie (w formie bufetu) 

8:00-14:00- rejestracja uczestników 

9:15-9:30- otwarcie seminarium (przywitanie gości: prof. dr hab. inż. Dariusz Kata) 

9:30-11:00- I sesja: 25 lat Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego  

(przewodniczą: prof. dr hab. inż. Jan Kusiński, prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń,                     

prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki) 

 prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk (Politechnika Śląska) i prof. dr hab. inż. Jan 

Sieniawski (Politechnika Rzeszowska) (wystąpienie 45 min) 

 dyskusja i wspomnienia 

11:00-11:30- przerwa kawowa (serwowana całodniowo) 

11:30-13:00- II sesja: Ewaluacja dyscypliny Inżynieria Materiałowa w Polsce 

(przewodniczą: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis i prof dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański) 

 prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol (Komisja Ewaluacji Nauki, wystąpienie 30 minut) 

 prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz (Politechnika Warszawska, wystąpienie 10 minut) 

 dyskusja panelowa dotycząca Priorytetowych Obszarów Badawczych z udziałem 

Dziekanów Wydziałów, Dyrektorów Instytutów PAN i Dyrektorów Instytutów Sieci 

Badawczej Łukasiewicz (50 minut) 

13:00-14:00- III sesja: Projekty Narodowego Centrum Nauki  

(przewodniczą: prof. dr hab. inż. Tomasz Czujko i dr hab. inż. Agnieszka Kopia, prof. AGH ) 

 prof. dr hab. inż. Paweł Zięba (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN 

wystąpienie 30 minut) 

 dyskusja (30 minut) 

14:00-15:00- lunch (w formie bufetu wg sugestii Szefa Kuchni)  



 

15:00-16:15- IV sesja: Rada Doskonałości Naukowej 

(przewodniczą: dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ i dr hab. inż. Stanisław Jóźwiak,                

prof. WAT) 

 prof. dr hab. inż. Maria Sozańska (Politechnika Śląska), prof. dr hab. inż. 

Małgorzata Lewandowska (Politechnika Warszawska) i prof. dr hab. inż. Edward 

Guzik (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) (wystąpienia 45 minut) 

 dyskusja (30 minut) 

16:15-17:15- V sesja: Szkoły doktorskie  

(przewodniczą: prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska i dr hab. inż. Wojciech Maziarz,                

prof. PAN) 

 prof. dr hab. inż. Halina Garbacz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. 

Marek Faryna (IMIM PAN), dr hab. inż. Maciej Motyka, prof. PRz (Politechnika 

Rzeszowska) (wystąpienia 40 minut) 

 dyskusja (20 minut) 

17:15-18:00- VI sesja: promocja kierunku Inżynieria Materiałowa 

(przewodniczą: dr hab. inż. Maciej Motyka, prof. PRz i dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH) 

 dr inż. Rafał Wróblewski (Politechnika Warszawska) i dr inż. Grzegorz Michta 

(AGH) (wystąpienia 30 minut) 

 dyskusja (15 minut) 

18:00-19:00- VII sesja: Współczesne osiągnięcia Inżynierii Materiałowej (sesja 

posterowa: postery będzie można zawieszać już po lunchu) 

20:00-24:00- uroczysty bankiet w trakcie którego zostaną wręczone nagrody i godności 

honorowe 

 

26.10.2021 WTOREK 

6:30-7:30- śniadanie (w formie bufetu) 

w zależności od sytuacji epidemiologicznej: 

4:00- wyjazd do Lwowa (nie zapomnijcie paszportów i potwierdzeń szczepienia, hotel 

zapewnia lunchboxy do autokaru; w trakcie wycieczki dodatkowo lunch w jednej z restauracji 

we Lwowie) 

lub 



9:00- Bieszczady w Pigułce (m.in. wizyta w miejscowości Leszczowate i zwiedzanie cerkwi, 

wizyta w Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa Ursa Maior połączona z degustacją regionalnych 

wyrobów, ruiny średniowiecznego zamku na górze Sobień, Zamek Królewski w Sanoku, 

Galeria Zdzisława Beksińskiego, kolekcja sztuki cerkiewnej i przejazd najdłuższymi w Polsce 

serpentynami drogowymi) 

19:00-23:00- biesiada grillowa w formie bufetu  

 

27.10.2021 ŚRODA 

7:00-9:00- śniadanie (w formie bufetu) 

9:15-9:45- zakończenie seminarium, podsumowanie i pożegnanie uczestników przez Zarząd 

Główny PTM 


