
Wstępny program seminarium 

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, czas uzupełniania                      

do  2 godzin; napoje do kolacji: kawa, herbata, woda, soki (czas uzupełniania do 2 godzin);   

30 l piwa Pilsner Urquell (do uzupełnienia w razie potrzeby) 

25.10.2021 PONIEDZIAŁEK 

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

8:00-14:00- rejestracja uczestników 

9:30-9:45- otwarcie seminarium (przywitanie gości: prof. dr hab. inż. Dariusz Kata) 

9:45-10:30- 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- 25 lat Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego 

(wystąpienie) 

10:30-11:15- dyskusja i wspomnienia 

11:15-11:45- przerwa kawowa (trzy rodzaje ciast, soki, kawa, herbaty, woda; serwowane 

całodniowo) 

11:45-12:45- II sesja: Ewaluacja dyscypliny Inżynieria Materiałowa w Polsce 

(przewodniczą: dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz i prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera) 

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

- dyskusja (30 minut) 

12:45-13:45- III sesja: Projekty Narodowego Centrum Nauki  

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

- prof. dr hab. inż. Paweł Zięba- wystąpienie (30 minut) 

- dyskusja (30 minut) 

13:45-15:00- lunch (w formie bufetu wg sugestii Szefa Kuchni (kawa, herbata, woda, soki), 

czas uzupełniania do 1 godziny) 

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 i prof. dr hab. inż. Edward Guzik- wystąpienie (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 i prof. dr hab. inż. Marek Faryna- wystąpienie (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 i dr inż. Grzegorz Michta- wystąpienie (30 minut) 

- dyskusja (15 minut) 

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

(postery będzie można wieszać już po lunchu) 

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

honorowe: Członkostwo Honorowe prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Wierzchoniowi, statuetki 

zasłużonym członkom Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, nagroda za najlepszą 

pracę doktorską z zakresu Inżynierii Materiałowej za rok 2020 (kolacja serwowana+ menu 

bufetowe (czas uzupełniania do 4 godzin); open bar (wódka, wina, piwo, soki, kawa, woda, 

herbata)) 

26.10.2021 WTOREK 

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

8:00- wyjazd do Lwowa (nie zapomnijcie paszportów, hotel zapewnia lunchboxy                         

do autokaru; w trakcie wycieczki dodatkowo lunch w jednej z restauracji we Lwowie) 

19:00-23:00- biesiada grillowa w formie bufetu (open bar soft: woda, soki, kawa, herbata, 

piwo, wino, wódka) (czas uzupełniania do 4 godzin) 

27.10.2021 ŚRODA 

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

9:15-9:45- zakończenie seminarium, podsumowanie 


