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Anna Saniuk

Na Wydziale Organizacji i Zarz¹dzania Politechniki £ódz-
kiej 7 stycznia odby³a siê publiczna obrona rozprawy dok-
torskiej mgr in¿. Anny Saniuk. Przedmiotem rozprawy jest
�Zarz¹dzanie procesami przyjmowania zleceñ produkcyj-
nych w warunkach produkcji jednostkowej i ma³oseryj-
nej�. Promotorem pracy by³ prof. Józef Matuszek z Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Bia³ej, recen-
zentami - profesorowie Józef Bendkowski z Politechniki
�l¹skiej, Zbigniew Banaszak z Uniwersytetu Zielonogór-
skiego oraz Jerzy Lewandowski z Politechniki £ódzkiej.
W dniu 21 stycznia Rada Wydzia³u zatwierdzi³a nadanie
mgr Annie Saniuk stopnia doktora nauk ekonomicznych
w zakresie nauk o zarz¹dzaniu.

Piotr Ku³yk

Równie¿ w styczniu odby³a siê na Wydziale Polityki Re-
gionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademii Ekono-
micznej we Wroc³awiu publiczna obrona rozprawy dok-
torskiej mgr in¿. Piotra Ku³yka. Temat rozprawy brzmia³:
�Dostosowania rynkowe agrobiznesu w Polsce do po-
trzeb integracji z Uni¹ Europejsk¹�.  Promotorem pracy
by³a prof. UZ Janina Stankiewicz z Uniwersytetu Zielono-
górskiego, recenzentami - profesorowie Stanis³aw Urban
z Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu i Andrzej Czy-
¿ewski z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W dniu 30
stycznia decyzj¹ Rady Wydzia³u mgr Piotrowi Ku³ykowi
zosta³ nadany stopieñ doktora nauk ekonomicznych w
zakresie ekonomii.
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!

Anetta Barska

....Nowi doktorzy nauk

Pani
mgr in¿. Joannie Zarêbskiej

asystentowi w Zak³adzie Zarz¹dzania �rodowiskiem
i Gospodark¹ Publiczn¹
na Wydziale Zarz¹dzania

serdeczne wyrazy wspó³czucia z powodu �mierci

MÊ¯A

sk³ada dziekan, Rada Wydzia³u
oraz wspó³pracownicy i studenci Wydzia³u Zarz¹dzania

szko³a nauk �cis³ych

W dniu 30 i 31 stycznia w Zielonej Górze � Przylepie w
hotelu Fantom odby³o siê Sympozjum Naukowe pt. Za-
stosowanie sztucznych sieci neuronowych w in¿ynierii
l¹dowej. Konferencja po�wiêcona zosta³a pamiêci �p.
Anny Urbañskiej i zorganizowana w pierwsz¹ rocznicê
Jej �mierci. Organizatorem Sympozjum by³ Instytut Bu-
downictwa UZ przy udziale Komisji Nauki PZiTB oraz
Oddzia³u Zielonogórskiego PTMTS. Spotkanie sfinan-
sowane zosta³o ze �rodków Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej
i �rodowiska dziêki uprzejmemu poparciu dziekana prof.
Tadeusza Kuczyñskiego. Patronat naukowy obj¹³ prof.
Zenon Waszczyszyn z Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej Poli-
techniki Krakowskiej natomiast zespo³em organizacyj-
nym kierowa³ prof. Jakub Marcinowski z Instytutu Budow-
nictwa UZ. Obrady prowadzono w dwóch sesjach. Prze-
wodnicz¹cym jednej by³ prof. Tadeusz Biliñski z IB UZ,
natomiast drugiej prof. Józef Gil z IB UZ. Przedstawiono
nastêpuj¹ce referaty:

- Waszczyszyn Z.: Referat generalny pt. Uwagi o pra-
cach i rozwoju naukowym mgr in¿. Anny Urbañskiej;

- S³oñski M.: Zastosowanie bayesowskiej sieci neuro-
nowej do identyfikacji wytrzyma³o�ci zmêczeniowej be-
tonów;

- Ku�niar K.: Kompresja danych poprzez dekompozy-
cjê wed³ug sk³adników g³ównych w neuronowym wyzna-
czaniu okresów drgañ w³asnych budynków;

- Schabowicz K.: Neuronowa identyfikacja wytrzyma-
³o�ci betonu na podstawie badañ nieniszcz¹cych;
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....Sympozja naukowe
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