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wydział informatyki, elektrotechniki  
i automatyki

Wręczenie podwój-
nych dyplomów na 
WIEA

16 lutego 2018 r. od-
była się uroczystość 
wręczenia kolejnych, 
tzw. podwójnych dy-
plomów studentom Zin-
tegrowanych Studiów 
Zagranicznych (ZSZ). 
Dyplomy ukończenia 
Technische Hochschu-
le Mittelhessen (THM) 
oraz UZ otrzymał Bog-
dan Lipiec (WIEA), 
absolwent studiów 
pierwszego stopnia na 
kierunku automaty-
ka i robotyka. Bogdan 
Lipiec wykonał pracę dyplomową pod tytułem Implemen-
tacja i wizualizacja maszyny liczącej i pakującej szczotki 
węglowe / Implementierung und Visualisirung einer Zahl- 
und Verpackungsmaschine für Kohlebürsten, której promo-
torami byli prof. Marcin Witczak (UZ) i prof. Marius Klytta 
(THM). Bogdan Lipiec jest 43. absolwentem realizowanego 
już niemal dwadzieścia lat programu Zintegrowane Stu-
dia Zagraniczne UZ - THM. Podczas tej samej uroczystości 
dyplomy ukończenia UZ oraz Vilniaus Gedimino Technikos 
Universitetas (VGTU) w Wilnie otrzymał Siarhei Semashka 
(VGTU), absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku 
elektrotechnika. Siarhei Semashka przygotował pracę ma-
gisterską Investigation of the selectivity of the automatic 
switches, pod kierunkiem prof. Grzegorza Benyska (UZ) 
oraz dr. hab. inż. Ricardasa Masiulionisa (VGTU). Siarhei 
Semashka jest drugim absolwentem realizowanego od kilku 
lat programu Zintegrowanych Studiów Zagranicznych UZ - 
VGTU i jednocześnie pierwszym w historii tego programu 
(ale również w historii UZ) zagranicznym absolwentem 
studiów zintegrowanych otrzymującym dyplom ukończenia 
studiów magisterskich UZ. Absolwenci otrzymali dyplomy 

 

Panu dr. inż. Tomaszowi Gratkowskiemu

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty
s k ł a d a j ą

Dziekan wraz z pracownikami
Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Uniwersytetu Zielonogórskiego

z rąk prof. Marcina Mrugalskiego, dziekana WIEA oraz prof. 
Mariusa Klytty (THM, koordynator CUCEE).

Należy dodać, że obydwa programy studiów zintegrowa-
nych są częścią projektu Współpraca Uniwersytetów Cen-
tralnej i Wschodniej Europy (Cooperation of Universities in 

Central and East Europe – CUCEE). Sieć współpracujących 
uczelni aktualnie tworzą: UZ, THM, VGTU oraz Uniwersytet 
Techniczny w Tallinie, Politechnika Lwowska, Politechnika 
Śląska i Uniwersytet Technologiczny w Mińsku.

Ryszard Rybski
koordynator CUCEE

wydział matematyki, informatyki  
i ekonometrii

Dzień otwarty na Wydziale Matematyki, Informatyki 
i Ekonometrii UZ

14 marca 2017 r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
mogli spotkać się ze studentami oraz wykładowcami, któ-

rzy przybliżyli im ofertę dydaktyczną, realia studiowania 
i życia studenckiego na Wydziale Matematyki, Informatyki 
i Ekonometrii. Wszystkie osoby, które odwiedziły Wydział, 
mogły wziąć udział w wykładach, warsztatach, pokazach 
i prezentacjach przygotowanych specjalnie dla uczniów 
i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy mogli poznać uroki i praktyczny wymiar 
matematyki, a także nowatorskie metody jej nauczania. 
Zmierzyli się z warsztatem analityka danych, a także z ba-
zami danych i wszechobecnym rozkładem normalnym. Do-
wiedzieli się jakie są metody „Data Science” i gdzie się 
je wykorzystuje. Poznali tajniki: brył platońskich, kompu-
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