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ką historię rosyjskiej kinematografii bogato ilustrowaną 
ciekawymi fotosami (Współczesne kino rosyjskie: Andriej 
Zwiagincew).

W holu Collegium Neophilologicum wyeksponowane 
zostały także prace nadesłane na mający już kilkuletnią 
tradycję konkurs plastyczny. Spośród trzydziestu prac in-
spirowanych hasłem przewodnim tegorocznych Dni Kultury 
Słowian Wschodnich pięć zostało nagrodzonych. Nagrodę 
za I miejsce zdobyła Elżbieta Jakacka z I LO im. B. Prusa 

w Żarach, II miejsce przypadło uczennicy tej samej szkoły 
- Patrycji Wichrowskiej, natomiast nagrodę za III miejsce 
przyznano Karolinie Gaweł z ZSZ w Wolsztynie. Wyróżnio-
no ponadto prace Marii Krawczyk z LO im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Wolsztynie oraz Weroniki Hełmińskiej z ZSZ 
w Wolsztynie. Koło Naukowe Rusycystów ufundowało na-
grody przy dużym wsparciu Biura Promocji UZ oraz Parla-
mentu Studenckiego UZ, za co im serdecznie dziękujemy.

Angela Grabke

wydział informatyki, elektrotechniki  
i automatyki

Festiwal Nauki  
w Liceum OgóLnOkształcącym  
im. BOLesława chrOBregO w szprOtawie

21 marca 2019 r. pracownicy Wydziału Informatyki, Elek-
trotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego go-
ścili w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego 
w Szprotawie w ramach szkolnego Festiwalu Nauki. W ramach 
wizyty, pracownicy wygłosili dwa wykłady tematyczne w za-
kresie nowoczesnych technologii informatycznych i e-bizne-
su. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja 

w zakresie oferty dydaktycznej Wydziału Informatyki, Elektro-
techniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zapre-
zentowany został profil Wydziału, a także przedstawiono kie-
runki studiów dostępne na Wydziale: automatyka i robotyka, 
informatyka, biznes elektroniczny, elektrotechnika. Oprócz 
wykładów dla uczniów przygotowany został interaktywny po-
kaz pt. Nowoczesna reklama z wykorzystaniem interaktyw-
nych technik wizualizacyjnych. Przygotowana została między 
innymi wirtualna przebieralnia, w której uczniowie za pomo-
cą technologii wirtualnej rzeczywistości mogli kreować wir-
tualnie nowy wizerunek w zakresie strojów. Zaprezentowano 
również technologie rozszerzonej rzeczywistości. Uczniowie 
zasiadając do wirtualnego wagonika mogli przejechać się ko-
lejką górską, czy przejść labirynt, w którym mogli napotkać 
bohaterów świata wirtualnego. Zarówno wykłady, jak i pokaz 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów. 
Udział pracowników Wydziału na Festiwalu Nauki w Liceum 
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Ogólnokształcącym 
w Szprotawie, to 
jeden z elementów 
szerszej współpracy, 
zapoczątkowanej 
podpisaniem współ-
pracy ze szkołą pod-
czas Dnia Otwartego 
Wydziału. Już nie-
bawem zostaną zor-
ganizowane dodat-
kowe zajęcia oraz 
wykłady, przygoto-
wane specjalnie dla 
uczniów szkoły. Fo
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wydział lekarski i nauk o zdrowiu 

puBLikacja artykułu prOf. marcina zaniewa  
w nature genetics,  
Oraz the american jOurnaL Of human genetics

Pragniemy poinformować, że w ostatnich miesiącach pracownik naszej 
Uczelni, dr hab. med. Marcin Zaniew, prof. UZ (kierownik Katedry Pediatrii 
Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu) znalazł się wśród autorów prac opu-
blikowanych w jednych z najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych 
w dziedzinie medycyny (Nature Genetics, IF = 28 oraz the American Journal of 
Human Genetics, IF = 9).

Prof. Zaniew we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Columbia w No-
wym Jorku oraz Uniwersytetu w Bonn od kilku lat prowadzi badania, które 
mają na celu określić podłoże genetyczne wad układu moczowego. Prof. Za-
niew jest w Polsce koordynatorem w/w badań jak również założycielem Pol-
skiego Rejestru Uwarunkowanych Genetycznie Tubulopatii (POLtube).

Prof. M. Zaniew jest pełnomocnikiem rektora ds. pediatrii. Na Uniwersyte-
cie Zielonogórskim pracuje od 2018 r.

wydział matematyki, informatyki i ekonometrii

sympOzjum „Big Data anaLytics & appLicatiOns”

Roman Zmyślony, Krzysztof Przesławski, Jacek Bojarski, Ewa 
Synówka-Bejenka, Magdalena Wojciech, a także delegowani 
pracownicy firmy “Cinkciarz.pl” oraz Urzędu Statystycznego 
w Zielonej Górze.

Wydział Matematy-
ki, Informatyki i Eko-
nometrii UZ zorga-
nizował sympozjum 
o nazwie “Big Data 
Analytics & Applica-
tions”, które odbyło 
się 4 maja 2019 r. 
w Ośrodku Badaw-
czo-Konferencyjnym 
IM PAN w Będlewie.

Udział w nim 
wzięli pracownicy 
Wydziału w składzie: Fo
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