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WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

__wydział mechaniczny

__wydział pedagogiki,  
socjologii i nauk o zdrowiu

_Nowy doktor nauk technicznych na wydziale

Miło nam poinformować, że 11 grudnia 2013 r. na Wy-
dziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu 
Zielonogórskiego odbyła się publiczna obrona rozprawy 
doktorskiej mgr. inż. Remigiusza Aksentowicza na temat 
Efektywność energetyczna pneumatycznych instalacji od-
ciągowych w warunkach eksploatacji (więcej informacji na 
stronie 37.).

Nasz nowy doktor nauk technicznych, związany jest za-
wodowo z Instytutem Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk 
o Pracy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!

Marek Rybakowski

_VI Bal Karnawałowy kierunku inżynieria biomedyczna

17 stycznia 2014 r. już po raz szósty odbył się tradycyj-
ny Bal Karnawałowy Inżynierii Biomedycznej. Jak zawsze 
uroczystego otwarcia balu dokonała dr hab. inż. Elżbieta 
Krasicka-Cydzik, prof. UZ., jednocześnie witając wszyst-
kich zaproszonych gości, licznych absolwentów i studentów 
kierunku. W tym roku swą obecnością zaszczycił nas dyrek-
tor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, Waldemar 
Taborski. Hasłem tegorocznego balu było W zdrowym ciele 
zdrowy duch, ale dominował nastrój karnawałowej galan-
terii dla dam. Serdecznym powitaniom i wspomnieniom 
nie było końca. Oprócz znakomitego poczęstunku i tańców 
do białego rana, witaliśmy również studentów pierwszego 
roku. Nie obyło się także bez wyboru królowej i króla balu, 
a także wiele innych zabaw. Cieszyliśmy się obecnością na-
szych wykładowców - pracowników Wydziałów Mechanicz-
nego, Nauk Biologicznych oraz Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji. Żałujemy, iż nie wszyscy zaproszeni mo-
gli się w tym dniu bawić się razem z nami.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspól-
ną zabawę i zapraszamy na kolejny bal za rok!

Agnieszka Mackiewicz

_Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu 
profilaktyki, resocjalizacji, poprawy bezpieczeństwa 
w mieście Zielona Góra

10 grudnia 2013 r. w Ratuszu odbyła się uroczystość 
wręczania Nagród Prezydenta Miasta laureatom Konkursu  

na najlepszą pracę magisterską z zakresu profilaktyki, re-
socjalizacji, poprawy bezpieczeństwa w mieście Zielona 
Góra.

Prace zgłoszone do konkursu oceniała Kapituła w skła-
dzie: przewodniczący dr Zbigniew Bartkowiak – prezes 
Zarządu Fundacji „Bezpieczne Miasto” oraz dr Jolanta 
Lipińska–Lokś i dr Lidia Wawryk – Wydział Pedagogiki, 
Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ, Anna Nitscha i Zbigniew 
Sługocki – Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 
Zielona Góra.

Spośród czterdziestu prac trzy zostały nagrodzone,  
a cztery kolejne wyróżnione. Pierwsze miejsce (nagroda 


