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...Dział Nauki
Konkurs ministerstwa na projekty badawcze
- wyniki XXVIII edycji

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji poinformowało o rozstrzygnięciach XXVIII konkursu projektów badawczych.
Zespoły Komitetu Badań Naukowych zakwaliﬁkowały do
ﬁnansowania w Uniwersytecie Zielonogórskim 2 projekty
badawcze na 12 zgłoszonych wniosków.
Wśród zakwaliﬁkowanych projektów są tylko projekty
promotorskie.
Tematy zakwaliﬁkowanych projektów badawczych:

 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Podstawy molekularne kilku przypadków dziedzicznej
sferocytozy (HS) związanych z defektem białka przenoszącego aniony pochodzących z terenów zachodniej
Polski. Kierownik tematu – prof. dr hab. Aleksander
F. Sikorski (doktorant – mgr inż. Elżbieta Heger).

 Wydział Humanistyczny

Wzorce lustracji na przykładzie Rzeczpospolitej Polskiej
i Republiki Federalnej Niemiec (promotorski). Kierownik
tematu - dr hab. Andrzej Małkiewicz, prof. UZ (doktorant
– mgr Agnieszka Opalińska).
W wyniku rozstrzygnięć XXVIII konkursu środki ﬁnansowe, którymi dysponuje Uczelnia na realizację projektów
badawczych, zwiększyły się ogółem o 55.000 zł, w tym
o 41.000 zł na 2005 r.
Bożena Bieżańska

Sprawozdanie
z działalności wspomagającej badania
Uprzejmie informujemy, że w styczniu została zakończona procedura rozliczenia środków przyznanych w ramach działalności wspomagającej badania, które w roku
2004 zostały wykorzystane na doﬁnansowanie działalności Biblioteki Uniwersyteckiej, organizację konferencji
oraz doﬁnansowanie publikacji naukowych. Do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji został przesłany raport z prowadzonej w 2004 roku działalności.
W omawianym okresie na działalność wydawniczą poniesiono nakłady w wysokości 145.641 zł, w tym ze środków na naukę 23.000. Doﬁnansowaniem zostały objęte
następujące pozycje:
 Discussiones Mathematicae – periodyk, praca zbiorowa
pod red. prof. Mieczysława Borowieckiego,
 Management – półrocznik, praca zbiorowa pod red.
prof. Janiny Stankiewicz,
 International Journal of Applied Mechanics and Engineering – kwartalnik, praca zbiorowa pod red. prof. E.
Walickiego.
Na działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w 2004 roku
zostały poniesione koszty ogółem w wysokości 409.001
zł, w tym ze środków na naukę zostało wydanych 46.000
zł.
Kwota ta została przeznaczona na realizację następujących zadań:
 modernizację komputerowego programu bibliotecznego, rozbudowę sieci, naprawy oraz zakup nowego serwera i sprzętu komputerowego;
 zakup oprogramowania oraz komputerowych nośników
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informacji, opłatę rocznych polis serwisopion
wych dla PROLIBA, PROMAXA, PROprorektora
WEBA i oprogramowania PROGRESS,
ds. nauki
zakup niezbędnego oprogramowania,
i współpracy
elektronicznych danych Biblioteki Naroz zagranicy
dowej oraz elektronicznych baz danych
i czasopism elektronicznych;
 konserwację zbiorów własnych Biblioteki Uniwersyteckiej, zakup materiałów niezbędnych do konserwacji
i ochrony zbiorów specjalnych.
W omawianym okresie na doﬁnansowanie dziewięciu
konferencji naukowych MNiI przyznało 42.000 zł, na których organizację poniesiono nakłady w kwocie 327.495
zł. Doﬁnansowanie otrzymały następujące konferencje:
 Trzecia Międzynarodowa Konferencja Trybologiczna,
ITC 2004
 III Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna
Metody biologii molekularnej w badaniach hydromikrobiologicznych
 II Międzynarodowa Konferencja Programowanie Systemów Cyfrowych – DESDes’04
 VII Szkoła-Konferencja Elektrotechnika – Prądy Niesinusoidalne, EPN’2004
 Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
 Problemy edukacji w warunkach globalizacji
 Międzynarodowe warsztaty Hereditarnia
 Letnia Szkoła Młodych Pedagogów
 Język niemiecki jako obiekt badań oraz jako przedmiot
nauczania.
W lutym przystąpiono do procedury składania raportu
rocznego z realizowanych na UZ prac badawczych w ramach działalności statutowej i badań własnych.
Ewelina Marczyk

