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rze! Ponadto dla uczestników, którzy poprawnie odpowiadali
na pytania zadawane w czasie prezentacji, przygotowano
upominki w postaci najnowszych książek wydawnictwa
Microsoft Press.
Ostatnią prezentację konferencji – ASP.NET 2.0 w
praktyce - przygotował Grzegorz Kupidura, student V
roku informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji, a także członek Koła Naukowego
UZ.NET. Pokazał on, jak w godzinę stworzyć funkcjonalny szkielet witryny WWW, wyposażony m.in. w mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników
oraz system nawigacji po stronach, wykorzystując gotowe komponenty platformy ASP.NET 2.0 oraz możliwości wizualnego tworzenia dynamicznych stron WWW

wydział Nowy doktor
ﬁzyki w Instytucie Fizyki
i astronomii

21 listopada 2006 w Instytucie Fizyki
Uniwersytetu Śląskiego odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Marcina Kośmidra, który jest pracownikiem
Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nadanie
stopnia naukowego doktora nauk ﬁzycznych nastąpiło
5 grudnia 2006 roku na posiedzeniu Rady Instytutu
Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Temat pracy doktorskiej
brzmi: Badanie dynamiki atomów i molekuł w pobliżu
powierzchni nanostruktur węglowych - symulacje komputerowe. Praca została wykonana w Zakładzie Metod
Komputerowych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, pod kierunkiem prof. dr. hab Zygmunta
Gburskiego (Instytut Fizyki, UŚ) a recenzentami byli dr
hab. Karol Pasterny (Instytut Fizyki, UŚ) oraz dr hab.
Waldemar Głaz (Instytut Fizyki, UAM w Poznaniu).
Celem pracy było zbadanie dynamiki klastrów, złożonych
z atomów gazów szlachetnych lub cząsteczek wody,
oddziałujących z powierzchniami nanostruktur węglowych takich jak nanorurki i fulleren C60. Wyznaczenie
dynamicznych charakterystyk opisujących zachowanie
się klastrów w takich układach przeprowadzone zostało
przy pomocy symulacji komputerowych metodą dynamiki
molekularnej. W pracy rozważone zostały trzy rodzaje
układów - uklady egzohedralne składające się z klastrów
argonu otaczających jednościenne węglowe nanorurki o
chiralnościach (10,10), (915,4) i (12,12), drugim rodzajem
badanych układów były układy endohedralne składające
się z klastrow argonowych uwięzionych wewnątrz jednościennych nanorurek węglowych oraz klastra wody uwięzionego również wewnątrz nanorurki węglowej. Trzecim
typem układów badanych były układy egzohedralne
składające się z cienkich warstw (jednoatomowych) argonu i neonu otaczających fulleren C60 i nanorurki (8,0)
i (5,5). W przypadku trzeciego typu układów za pomocą

wydział ....Instytut
Filologii Polskiej
humanistyczny
Zbigniew Herbert w nowszych badaniach
Warszawski Festiwal Poezji im. Zbigniewa
Herberta gościł w Zielonej Górze
Czwartego grudnia 2006 roku w auli nr 8 Uniwersytetu
Zielonogórskiego odbyła się konferencja poświęcona
twórczości Zbigniewa Herberta. Spotkanie to mogło mieć miejsce dzięki inicjatywie Warszawskiego
Festiwalu Poezji im. Zbigniewa Herberta, którego dy-

zielonogórski

w środowisku Visual Studio 2005. Osiągnięty rezultat
nie wymagał praktycznie napisania ani jednej linii kodu!
Na zakończenie odbyła się sesja pytań do publiczności, podczas której rozdano pozostałe upominki.
Ponadto dla wszystkich osób, które wcześniej zarejestrowały się na konferencję, przewidziano zestaw materiałów konferencyjnych, wśród których znalazła się m.in.
płyta DVD z materiałami do samodzielnej nauki.
IT Academic Day był doskonałą okazją do zdobycia
wiedzy o najnowszych technologiach informatycznych. Liczymy, że sukces konferencji przyczyni się
do organizacji większej ilości tego typu wydarzeń na
Uniwersytecie Zielonogórskim.
Aleksander Polak

metod dynamiki molekularnej zostały wyznaczone widma
indukowanego zderzeniami rozpraszania światła. Dr Marcin
Kośmider zajmuje się symulacjami dynamiki molekularnej
nanoukladów takich jak klastry swobodne, klastry osadzone
na powierzchniach, nanorurki i fullereny, które stanowią
elementy nanotechnologii.
Dr Marcin Kośmider jest aktywnym pracownikiem naukowym. Jego dorobek naukowy stanowi 7 publikacji w
czasopismach z listy ﬁladelﬁjskiej.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Seminaria w Instytucie Fizyki
Seminaria odbywaja się we wtorki w budynku A29
przy ul. Prof. Z. Szafrana o godz. 11:15 w sali 216
•

Polowanie na wysokowymiarowe solitony
Dr hab. Van Cao Long, 2007-01-23

•

Badanie dynamiki atomów i molekuł w pobliżu
powierzchni nanostruktur węglowych - symulacje
komputerowe
Dr Marcin Kośmider, 2007-01-16

•

Supercałkowalność i częściowa całkowalność układów hamiltonowskich
Prof. Andrzej Maciejewski, 2007-01-09

•

Kategoryzacja jednostek naukowych 2006
Prof. Krzysztof Urbanowski, 2006-12-19

•

Świat obiektów paramagnetycznych w kryształach;
rezonans magnetyczny spinowy
prof. Paweł B. Sczaniecki, 2006-12-05

•

Proﬁl implantacji pozytonów w materii
Prof. Jerzy Dryzek, 2006-11-28

•

Sensory elektroaktywne z wskaźnikiem potencjometrycznym
Prof. Alfons Planner, 2006-11-21
Lidia Kozdrowska

rektorem jest Józef Maria Ruszar. Impulsem do realizacji przedsięwzięcia było również niemałe zainteresowanie twórczością Zbigniewa Herberta ze strony
Koła Literaturoznawców działającego przy Zakładzie
Teorii Literatury IFP – jego członkowie aktywnie
uczestniczyli w dotychczasowych, organizowanych
przez Festiwal warsztatach i konferencjach, a tym razem zaangażowali się w organizację spotkania na
Uniwersytecie.
Tematyka konferencji dawała jej uczestnikom możliwość zapoznania się z różnymi spojrzeniami na twórczość Herberta. W dwóch sesjach – porannej i popołudniowej – słuchacze mogli też skonfrontować dorobek
Herberta z twórczością innych autorów.
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