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Instytut Organizacji i Zarządzania

Gość z Unii Europejskiej

Specjalista ds. ceł i podatków w Unii
Europejskiej, Dieter Birkenmaier wygło-
sił 4 marca wykład nt. Czy Polacy muszą
obawiać się Unii Europejskiej? Gość

wygłosił wykład w języku polskim. Cie-
kawie przedstawił problemy, z jakimi
styka się Polska przy wejściu do UE,
argumenty za i przeciw zjednoczeniu.

Jako zwolennik integracji, akceptujący
postęp globalizacji, próbował rozwiać
obawy Polaków przed wstąpieniem do
Unii.

Dni Otwartych Drzwi

Dni Otwartych Drzwi w Instytucie
Organizacji i Zarządzania odbyły się
w dniach 17-20 marca. Kandydaci na
studentów zainteresowani kierunkiem

Zarządzanie i Marketing prowadzonym
przez Instytut, pytali o organizację re-
krutacji, przebieg studiów, przedmioty
kierunkowe i specjalności, naukę języ-

ków obcych. Jednak najbardziej intere-
sowali się możliwościami zatrudnienia
po ukończeniu studiów.

Marzena Czapaluk

Szkoła Nauk Technicznych

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Z posiedzenia Rady Wydziału

Na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska w dniu 16 stycznia,
któremu przewodniczył dziekan prof. Henryk
Greinert rozpatrzono oraz rozstrzygnięto
stosownymi postanowieniami między innymi
następujące kwestie:
p rozpatrzono i przegłosowano pozytywnie

wniosek prof. Andrzeja Skarzyńskiego
o zatrudnienie w Zakładzie Technologii
i Organizacji Budownictwa Instytutu Bu-
downictwa UZ w ramach konkursu na
profesora nadzwyczajnego w Instytucie
Budownictwa,

p pozytywnie zaopiniowano wnioski
o zatrudnienie na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w ramach konkursu:
prof. Tadeusza Chrzana w Zakładzie Od-
nowy Środowiska Instytutu Inżynierii
Środowiska UZ.

p rozpatrzono i przegłosowano pozytywnie

wnioski o zatrudnienie na stanowisku
asystenta w ramach konkursów, które od-
były się w Instytucie Budownictwa i In-
stytucie Inżynierii Środowiska: mgr Bo-
żeny Kuczmy i mgr Artura Frątczaka
w Zakładzie Budownictwa Ogólnego
i Architektury, mgr Artura Szymańczyka
i mgr Dariusza Królika w Zakładzie
Technologii Wody, Ścieków i Odpadów,

p rozpatrzono i pozytywnie zaopiniowano
wniosek mgr Marty Skiby o udzielenie jej
półrocznego urlopu naukowego celem
dokończenia rozprawy doktorskiej.
Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady

Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
w dniu 23 stycznia, któremu przewodniczył
dziekan prof. Henryk Greinert rozpatrzono
oraz rozstrzygnięto stosownymi postanowie-
niami między innymi następujące kwestie:
p powołano Wydziałową Komisję Rekruta-

cyjną na rok akademicki 2002/2003
w osobach: prof. Henryk Greinert (prze-
wodniczący), prof. Jacek Przybylski, dr
Mirosław Mąkowski, dr Agnieszka Ja-
niak-Osajca, dr Marek Talaga, dr Ewa
Nowacka-Chiari, mgr Andrzej Zięba,
oraz dwóch sekretarzy: Iwona Wieczorek
(kierunek: inżynieria środowiska, ochrona
środowiska), Joanna Woś (kierunek: bu-
downictwo); na przedstawiciela do
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej za-
proponowano prof. Jacka Przybylskiego,

p powołano Wydziałową Komisję Wybor-
czą celem przeprowadzenia wyborów or-
ganów Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska na kadencję 2002/2005
w osobach: dr Zofia Sadecka (przewodni-
cząca), dr Krystyna Walińska (z-ca prze-
wodniczącego), prof. Jacek Przybylski
(członek) i dr Jan Wojnicki (członek).

Marek Dankowski
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
ORAZ

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK WETERYNARYJNYCH, ODDZIAŁ LUBUSKI

ZAPRASZAJĄ NA WYKŁAD PROF. SYLWESTRA GOGOLEWSKIEGO
Z  INSTYTUTU BADAWCZEGO AO, DAVOS, SZWAJCARIA

„BIORESORBOWALNE MATERIAŁY POLIMEROWE STOSOWANE DO REGENERACJI TKANEK, NARZĄDÓW ORAZ W INŻYNIERII TKANKOWEJ”.
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Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Metrologii Elektrycznej

Certyfikaty Akademii CISCO

Na Wydziale Elektrotechniki, Informaty-
ki i Telekomunikacji odbyło się uroczyste
wręczenie certyfikatów ukończenia pierwsze-
go semestru Akademii CISCO studentom
trzeciego i czwartego roku studiującym na
kierunku informatyka na specjalności prze-
mysłowe systemy informatyczne prowadzonej
przez Instytut Metrologii Elektrycznej. Certy-
fikaty Akademii CISCO uzyskało 24 studen-
tów z grupy 45Inf i 35 studentów z grupy
35Inf. Certyfikaty wręczył dziekan Wydziału
EIiT prof. Jerzy Bolikowski w obecności
dyrektora Instytutu Metrologii Elektrycznej
dr Wiesława Miczulskiego i dyrektora Aka-
demii Regionalnej dr Janusza Baranowskie-
go. Zajęcia ze studentami prowadzili in-
struktorzy Akademii CISCO dr Emil Michta
i mgr Robert Szulim. CISCO jest jedną
z największych firm komputerowych dostar-
czającą urządzenia do sieci lokalnych i rozle-
głych sieci komputerowych. Certyfikaty
Akademii CISCO wydawane są w języku
angielskim i są honorowane na całym świe-
cie.

Ewa Zaleska

Instytut Informatyki i Elektroniki
Seminaria w semestrze letnim roku akademickiego 2001/2002

20.03.2002 r. Interferencje magnetyczne
w bio- i technosferze - prof. Andrzej
Krawczyk, Instytut Elektrotechniki
w Warszawie

24.04.2002 r. Zdalne wywoływanie metod
w języku Java przy użyciu protokołu Fast
Local Internet PROTOCOL (FLIP) - mgr

Tomasz Gratkowski, Instytut Informatyki
i Elektroniki UZ

22.05.2002 r. Hierarchiczne sieci Petriego
oraz diagramy decyzyjne - jako narzędzia
do opisu współbieżnych kontrolerów cy-
frowyc - mgr Piotr Miczulski, Instytut In-
formatyki i Elektroniki UZ

05.06.2002 r. Interpretowane sieci Petriego
w projektowaniu zintegrowanym syste-
mów sterowania cyfrowego - mgr Grze-
gorz Andrzejewski, Instytut Informatyki
i Elektroniki UZ

Seminaria poprowadzi prof. Marian Adamski. Zapraszamy do sali konferencyjnej Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
o godzinie 915.

Joanna Kulińska

Wydział Mechaniczny
Wybory do Rady Wydziału

W dniu 9 kwietnia odbyły się wybory do
Rady Wydziału w grupach pracowników nie
będących nauczycielami akademickimi oraz

nie będących samodzielnymi pracownikami
naukowymi. Przedstawicielami tych grup
zostali:

- inż. Ewa Maciejewska,
- inż. Wiesław Chwalana,
- dr Robert Barski,
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- dr Wiesław Kamiński,
- dr Ryszard Matysiak,
- dr Marek Rybakowski

- mgr Albert Lewandowski.
Równocześnie dokonano wyboru przed-

stawiciela grupy nauczycieli nie będących

samodzielnymi pracownikami naukowymi do
Senatu. Została nim dr Maria Kowal.

Nowe kierunki studiów podyplomowych

Informujemy, że w Instytucie Podstaw
Techniki ruszyły dwa kierunki studiów pody-
plomowych - „Poradnictwo zawodowe

i przedsiębiorczość” prowadzone pod kie-
rownictwem prof. Bogusława Pietrulewicza
oraz „Bezpieczeństwo i higiena pracy” pro-

wadzone pod kierownictwem prof. Edwarda
Kowala.

Wręczenie dyplomów

Na początku roku Politechnika Poznańska
zorganizowała uroczystość wręczenia dyplo-
mów doktorskich. Instytut Podstaw Techniki
reprezentowali: dr Renata Kasperska wraz

z promotorem prof. Marianem Oswaldem
(PP), Andrzej Lasota wraz z promotorem
prof. Edwinem Tytykiem (PP) oraz dr To-
masz Monczak wraz z promotorem prof.

Krzysztofem Magnuckim. Uroczystość
uświetnił rektor, dziekani wszystkich wy-
działów PP, promotorzy, doktoranci i zapro-
szeni goście.

Konferencje

W Wiśle w dniach 18-22 lutego odbyła
się konferencja nt.: „Modelowanie w mecha-
nice”. Instytut Podstaw Techniki reprezento-

wał prof. Krzysztof Magnucki, który wygłosił
dwa referaty: „Przemieszczenia w niejedno-
rodnej strukturze” oraz „Minimalizacja natę-

żeń materiałów w zbiornikach ciśnienio-
wych”.

Studenckie koła naukowe

Pragniemy poinformować, że w Instytu-
cie Podstaw Techniki podjęto próbę wzno-

wienia działalności studenckiego koła na-
ukowego „Ergo-student”. Do współpracy

zachęcamy nie tylko studentów specjalności
inżynieria środowiska pracy.

Wiesław Kamiński

R a n k i n g i
Jak co roku wiosną gazety prześcigają się

w przekazywaniu informacji typu: szpital rejonowy
w mieście X jest najbardziej przyjazny swoim
pacjentom. Jeżeli więc jesteś chory, drogi czytelni-
ku, to nie korzystaj z placówki, która według
naszych badań jest najgorsza w kraju. Jest najgor-
sza, bo zajęła ostatnie miejsce na naszej liście
rankingowej.

Takie same rewelacje dotyczą wyższych
uczelni. Z jednej strony każda z Alma Mater, której
złożono taką propozycję poddaje się ocenie dzien-
nikarzy, specjalistów i całego surowego jury.
Z drugiej jednak strony wszyscy mają świadomość
tego, że każdy z tych rankingów jest mało obiek-
tywny. Zdarza się, że przynosi on uczelni więcej
szkody niż pożytku. To, że gazety właśnie teraz
ogłaszają wyniki, jest naturalne. Maturzyści zasta-
nawiają się jaką uczelnię wybrać, a wskazówki,
które kosztują np. tylko 3 zł są dostępne dla każde-
go. Cały nakład gazety rozchodzi się na pniu. Na
pewno więc wygraną stroną jest gazeta. Wygry-
wają też uczelnie, których prestiż jest i tak znany
w całym kraju od wielu lat. Zamieniają się tylko
miejscami. Raz pierwsze miejsce zajmuje Uniwer-
sytet Warszawski, a za rok Uniwersytet Jagielloń-
ski.

Obydwie zielonogórskie uczelnie poddawały
się już wcześniej rankingowej ocenie. Na liście
prezentowanej przez Perspektywy i Rzeczpospolitą
zajmowały „zaszczytne” ostatnie i przedostatnie
miejsca (74 i 75). W tym roku jako Uniwersytet
znaleźliśmy się dziesięć oczek wyżej, bo na 63
miejscu. Jednak media regionalne jak zwykle
uderzyły w płaczliwy ton nad kondycją zielonogór-
skiej nauki jakby nie zauważając faktu, że są to
miejsca „... w gronie 75 NAJLEPSZYCH POL-
SKICH UCZELNI...”. W kraju funkcjonuje ponad
350 szkół wyższych, samo więc znalezienie się na
liście powinno być powodem do dumy. Dlaczego
więc nie jest?

Chyba dlatego, że ludzie nie potrafią interpre-
tować tego rodzaju rankingów, a sami organizato-
rzy im tego nie ułatwiają, bo i po co? Gazeta się
sprzedała, więc za rok zorganizujemy powtórkę
z rozrywki.

To samo dotyczy rankingu Polityki, którego
wyniki właśnie ujrzały światło dzienne. Ten tygo-
dnik prezentuje ranking wybranych przez siebie
7 kierunków. Uniwersytet Zielonogórski wystawił
do boju cztery: socjologię, politologię, informatykę
i pedagogikę. Pozostałych klasyfikowanych przez
Politykę niestety nie ma jeszcze na zielonogórskiej

uczelni. W tym rankingu pozornie nic się nie
zmieniło w porównaniu z rokiem poprzednim.
Wszystkie cztery oceniane jednostki zajmują
dokładnie te same miejsca co przed rokiem. Jednak
uważny obserwator (pod warunkiem, że ma przed
oczami obydwa rankingi) zorientuje się, że w tym
roku znacznie więcej uczelni poddało się weryfika-
cji. Np. pedagogika zajmuje 19 miejsce wśród 39
uczelni w ub. roku, w tym roku już 44 uczelnie
poddały weryfikacji ten kierunek. Podobnie jest
z innymi kierunkami: i tak odpowiednio informaty-
ka 19 m-ce (28) i (34), politologia 12 m-ce (21)
i (23) oraz socjologia 14 m-ce (14) i (17). Obiek-
tywnie więc rzecz biorąc pozycja na liście repre-
zentantów zielonogórskiej uczelni jest wyższa niż
rok temu.

Przed nami jeszcze ocena tygodnika Wprost.
W tym rankingu są jednak inne kryteria oceny. Jak
wypadnie w nich Uniwersytet Zielonogórski okaże
się już niebawem, przecież musza zdążyć przed
rekrutacją. A pisząca te słowa przyjmuje zakład
o każde pieniądze, że w każdym rankingu za 299
lat Uniwersytet Zielonogórski będzie na pewno
lepszy niż Uniwersytet Wrocławski, a za 600 lat
o UZ będzie się tak samo mówić jak dziś o UJ.

Ewa Sapeńko


