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BEZPRECEDENSOWE SPOTKANIE REKTORÓW  
POLSKICH I PORTUGALSKICH POLITECHNIK 

 
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) nawiąże 
współpracę z Portugalią. W dniach 13-15 października na Politechnice Opolskiej 
zaplanowano wspólne posiedzenie polskich rektorów z Radą Koordynującą Uczelni 
Technicznych w Portugalii (CCISP).  
 
Podczas spotkania przewodniczący - prof. Tadeusz Więckowski oraz prof. Joaquim 
Mourato, podpiszą deklarację o współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych projektów 
naukowo-badawczych, wymiany pracowników naukowych i studentów oraz realizowania  
programów podwójnego dyplomowania.  
Ze względu na bliskie relacje środowisk akademickich Portugalii i Brazylii rektorzy z Polski 
liczą na zapoczątkowanie trwałej współpracy z oboma państwami. Polskie uczelnie 
techniczne są gotowe przyjąć studentów, którzy wyjadą w ramach programu 
brazylijskiego rządu Nauka bez Granic (w ciągu pięciu najbliższych lat na studia 
zagraniczne ma wyjechać sto tysięcy młodych Brazylijczyków). Tylko Politechnika 
Wrocławska ma w swojej ofercie 30 specjalności prowadzonych w języku angielskim, 
podobnie jest na innych uczelniach zrzeszonych w KRUPT.    
 
O spotkaniu powiedzieli:  
 
Prof. Tadeusz Więckowski, Przewodniczący KRPUT, Rektor Politechniki 
Wrocławskiej: „Polska i Portugalia otwierają i zamykają geograficznie Unię Europejską 
ze wschodu na zachód, ale za tym stoi szereg podobieństw. W drugiej połowie ubiegłego 
wieku obydwa kraje musiały uporać się z totalitarną formą władzy państwowej. 
Występują też istotne podobieństwa kulturowe i religijne. To wszystko składa się na to, 
że chociaż oddzieleni całą długością geograficzną Europy jesteśmy do siebie bardzo 
podobni” 
 
Prof. Marek Tukiendorf, koordynator ds. współpracy międzynarodowej KRPUT, 
Rektor Politechniki Opolskiej, podkreśla, że polskie uczelnie techniczne mają duże 
doświadczenie we współpracy z uczelniami Europy Wschodniej, podczas gdy Portugalia 
jako była korona przeżywa renesans w relacjach z krajami byłego imperium. 
 
Wagę spotkania docenia Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich prof. Wiesław Banyś, potwierdzający udział w Konferencji. W trakcie 
ubiegłorocznej, rządowej wizyty do Brazylii brał on udział w licznych spotkaniach 
poruszając również kwestię udziału Polski projekcie Nauka bez Granic.  
 
Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przypomina 
słowa ministra spraw zagranicznych o otwarciu połączenia autostradowego z Warszawy 
do Lizbony tuż przed Euro 2012, wskazując, że jesteśmy wręcz zobowiązani do 
wspólnego działania. 
 
Dziennikarzy zapraszamy na konferencję prasową w Politechnice Opolskiej                        
– 14 października (poniedziałek) o godz. 9.30, z udziałem prof. Tadeusza 
Więckowskiego (Przewodniczący KRPUT, Rektor Politechniki Wrocławskiej),                            
prof. Joaquima Mourato (Przewodniczacy CCISP, Rektor Polytechnic Institute of  
Portalegre) prof. Marka Tukiendorfa (Rektor Politechniki Opolskiej).  
 
  
 
 
 
 



Politechnika Wrocławska 
Biuro Prasowe                                                    
tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 
e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl 

 
Program prasowy  
 
14.10.2013 (poniedziałek) 
 
9.00-10.00 - przywitanie gości oraz wspólne zdjęcie pamiątkowe przed budynkiem 
Uczelni 
09.30 konferencja prasowa z udziałem prof. Tadeusza Więckowskiego, prof. Joaquima 
Mourato, prof. Marka Tukiendorfa. 
10.00–12.00 – obrady Konferencji KRPUT i CCISP 
13.30–16.30 – obrady KRPUT (sala Senatu Politechniki Opolskiej, ul. Mikołajczyka 5) 
 
15.10.2013 (wtorek) 
 
9.30–11.30 – obrady konferencji KRPUT i CCISP – podpisanie deklaracji o współpracy 
sala konferencyjna Hotelu Arkas w Prószkowie)  
 
Możliwość rozmowy z uczestnikami konferencji. Obsługa prasowa - Wojciech Najda, 
dyrektor Biura Rektora Politechniki Opolskiej, tel.: 531 930 976 oraz Joanna Pająk, 
sekretarz KRPUT, tel.: 665 291 071.  
 

MEDAL DLA REKTORA 
 
Miło na również poinformować, że Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz 
Więckowski, podczas inauguracji nowego roku akademickiego w Politechnice  
Opolskiej otrzymał medal przyznawany przez Senat w uznaniu zasług dla rozwoju 
uczelni.   
 
Podczas uroczystości profesor Więckowski, który jest również Przewodniczącym 
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych mówił, że w Polsce wciąż brakuje 
absolwentów kierunków technicznych. – Według danych rządowych polska gospodarka 
potrzebuje jeszcze około siedemdziesięciu tysięcy inżynierów, ale nawet wszystkie 
uczelnie techniczne stowarzyszone w KRPUT nie są w stanie wykształcić tylu specjalistów                    
w krótkim czasie. Musimy uczyć na tych kierunkach i specjalnościach, które są naprawdę 
potrzebne gospodarce, a to przede wszystkim mechanika, budownictwo, architektura, 
telekomunikacja, informatyka, automatyka i robotyka – powiedział rektor.  
 
Medalem Politechniki Opolskiej wyróżniono również  prof. Wiesława Banysia, 
Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Akademickich.  
 
W roku akademickim 2013/2014 naukę na Politechnice Opolskiej rozpoczęło 3,2 tys. 
studentów.  Ogółem studiuje tam około 10,5 tys. osób na 25 kierunkach i 6 wydziałach. 
 
 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronach: 
http://www.portal.pwr.edu.pl; http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/  

 


