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Natomiast funkcję Prodziekana ds. Studenckich obej- wiedzi o gotowości udziału w następnej edycji konferenmie dr inż. Piotr Kułyk, również absolwent kierunku za- cji, która odbędzie się za dwa lata.
Bartosz Seiler
rządzanie i marketing realizowanego na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Zielonogórskiej
w Zielonej Górze. Od początku swojej pracy zawodowej
jest związany z zielonogórskim środowiskiem akademickim. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na ówczesnej
Politechnice Zielonogórskiej, a następnie Uniwersytecie
Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
Zielonogórskim jako pracownik naukowo-dydaktyczny.
bo zostawili ślady w naszych sercach”
Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki za dysertację pt.: Dostosowania rynPani
kowe agrobiznesu w Polsce do potrzeb integracji z Unią
Europejską. W swojej dotychczasowej pracy naukowej
mgr inż. Annie Greinert
łączył problematykę związaną z makroekonomią i polityką
gospodarczą z zagadnieniami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Wyrazem tego są liczne publikacje - jest
wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci
autorem i współautorem ponad 70. artykułów zamieszczonych w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym
Taty i Brata
m.in. czasopiśmie Ekonomista. Swoje zainteresowania
naukowe rozwija także poprzez uczestnictwo w organizacjach naukowych - jest m.in. członkiem Stowarzyszeskładają
nia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu oraz Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze. Angażuje
Dziekan oraz koleżanki i koledzy
się w pracę organizacyjną na Wydziale Ekonomii i Zarząz Wydziału Ekonomii i Zarządzania
dzania, jest m.in. współorganizatorem Konferencji Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Pełnienie funkcji
prodziekana w nadchodzącej kadencji zapewne umożliwi Panu Doktorowi wzbogacanie swojego doświadczenia
praktycznego.
Serdecznie gratulujemy Pani Dziekan Elekt oraz Prodziekanom Elektom i życzymy wielu sukcesów!
Anetta Barska

Relacje z XIV konferencji
nt.: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
W dniach 21-23 maja br., w żagańskim hotelu Willa Park
odbyła się XIV konferencja z cyklu Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem, organizowana przez Katedrę Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji, kierowaną przez prof. Janinę Stankiewicz. Na konferencję, która
odbyła się pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, przybyli licznie przedstawiciele
świata nauki z osiemnastu ośrodków akademickich, m.in.
Wrocławia, Poznania, Krakowa, Gdańska i Łodzi.
W wystąpieniach podejmowano kwestie związane z różnymi wymiarami zarządzania współczesnymi organizacjami. Przedstawiano wyniki badań dotyczące m.in. problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania wiedzą, zarządzania strategicznego, kultury organizacyjnej,
społecznej odpowiedzialności biznesu.
Uczestnicy mieli także możliwość zwiedzenia pięknych
zakątków pogranicza polsko–niemieckiego: Żagania, Parku
Mużakowskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO i Budziszyna, historycznej stolicy Górnych Łużyc.
Zorganizowany w tym celu wyjazd studyjny, oprócz promocji
województwa lubuskiego, stanowił okazję do wzajemnego
poznania naukowców oraz wymiany wiedzy i doświadczeń
w bardziej swobodnej i nieformalnej atmosferze.
O sukcesie spotkania w Żaganiu świadczą podziękowania
uczestników składane prof. Janinie Stankiewicz oraz zapoUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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wydział elektrotechniki,
informatyki i telekomunikacji
Instytut Sterowania i Systemów
Informatycznych
Seminaria Naukowe semestr zimowy 2011/2012
W miesiącach maj oraz czerwiec, zrealizowane zostały
oraz odpowiednio przewidziane są następujące wystąpienia naukowe w ramach seminarium naukowego Instytutu
Sterowania i Systemów Informatycznych:
10.05.2012 – Seminarium robocze na temat współpracy
firmy REC z Instytutem Sterowania i Systemów Informatycznych, Wiesław Sobolewski, dr, Research & Development Center (REC) oddz. Zielona Góra,
17.05.2012 – Realizacja projektu programistycznego dla
platformy Android, Przemysław Jacewicz, dr inż., ISSI, UZ,
24.05.2012 – Modele rozmieszczania elementów graficznego interfejsu użytkownika oparte na algorytmach
stochastycznych, Paweł Dąbrowski, mgr inż., doktorant
WEIT, UZ,
31.05.2012 – Modelowanie zachowań szkieletowych postaci, Maciej Sawala, mgr inż., ISSI, UZ,
14.06.2012 – Model Predictive Control for Autonomous
Underwater Vehicle --- Modeling, Controller Design and
an xperimental Mission, prof. Eric Rogers, University of
Southampton, United Kingdom,
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Panel dyskusyjny „POLSKA ENERGETYKA – CZAS ZMIAN”. Od
lewej: Wojciech Turczyński (Moderator, redaktor TVP),
Maciej Sokołowski (Ministerstwo Gospodarki), Tomasz Kowalak (Urządu Regulacji Energetyki), Aleksandra Rakowska
(Politechnika Poznańska), Jan Popczyk (Politechnika Śląska),
Jakub Kamyk (Enea Operator Sp. z o.o.)

21.06.2012 – Nowy szablon z kodowaniem nieporządnym
jako remedium na typowe wady algorytmu genetycznego, Michał Przewoźniczek, mgr inż., Wydział Informatyki
i Zarządzania Politechnika Wrocławska,
28.06.2012 – Harmonogramowanie aktywacji czujników
w estymacji parametrów układów z czasoprzestrzenną
dynamiką, Maciej Patan, dr inż., ISSI, UZ,
Seminaria odbywają się w sali konferencyjnej WEIiT (budynek C-10, sala E, ul. Ogrodowa 3b) o godzinie 11:00.
Seminaria prowadzi prof. dr hab. Roman Gielerak
Marek Sawerwain

Instytut Inżynierii Elektrycznej
Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej (PTETIS), Oddział w Zielonej Górze
i-Mitel
VII Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne Materiały i Technologie
w Elektrotechnice
Nauka dla Przemysłu – Przemysł dla Nauki
Po raz siódmy w dniach 18-20 kwietnia 2012 roku Instytut
Inżynierii Elektrycznej (IIE) Uniwersytetu Zielonogórskiego
wspólnie z Oddziałem Gorzowskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), przy wsparciu Oddziałów PTETIS
w Zielonej Górze i Szczecinie, zorganizował Konferencję
Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice
(i-MITEL 2012). Konferencja objęta została honorowym
patronatem Ministra Gospodarki, Wojewody Lubuskiego i
Prezesa SEP oraz patronatem naukowym Komitetu Elektrotechniki PAN.
W trakcie obrad podejmowano, zarówno problematykę
dotyczącą innowacyjnych materiałów i technologii elektrotechnicznych, jak i aktualnych i istotnych zagadnień
związanych z jakością zasilania urządzeń elektroenergetycznych, przetwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej oraz efektywnym wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii elektrycznej. Konferencja, tradycyjnie,
zgromadziła zarówno przedstawicieli nauki jak i przemysłu i była forum wymiany opinii i doświadczeń, dotyczących współczesnej elektrotechniki widzianej z różnych
perspektyw. Podczas sesji plenarnych oraz sesji plakatowej zaprezentowano łącznie 69 referatów.
Tradycją konferencji stały się również wystawy innowacyjnych produktów branży elektrotechnicznej. Firma
Ekoenergetyka, utworzona w Akademickim Inkubatorze
Przedsiębiorczości UZ, zaprezentowała infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych m.in. rowerów. Uczestnicy chętnie korzystali z możliwości przejażdżki elektrycznym rowerem.
Jednakże, w zgodnej opinii uczestników konferencji,
najciekawszym wydarzeniem był panel dyskusyjny „POLSKA ENERGETYKA – CZAS ZMIAN”. W dyskusji udział wzięli
znakomici goście: Maciej Sokołowski (przedstawiciel Ministra Gospodarki), dr Tomasz Kowalak (Dyrektor Departamentu Taryf Urzędu Regulacji Energetyki), prof. Aleksandra Rakowska (Prorektor Politechniki Poznańskiej), prof.
Jan Popczyk (Politechnika Śląska, pierwszy Prezes Polskich
Sieci Elektroenergetycznych) oraz Jakub Kamyk (Wiceprezes Zarządu Enea Operator Sp. z o.o.). Moderatorem
panelu był redaktor Wojciech Turczyński, a dyskusja dotycząca możliwych kierunków rozwoju oraz wyzwań stoUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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Wręczenie nagrody za wysoką wartość merytoryczną referatu. Od lewej: Edward Cadler (SEP Gorzów Wlkp.), Piotr
Leżyński (Uniwersytet Zielonogórski), Ryszard Strzelecki
(Akademia Morska w Gdyni), Franciszek Narkun (SEP Gorzów
Wlkp.), Eugeniusz Kaczmarek (SEP Gorzów Wlkp.)
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jących przed współczesną energetyką była transmitowana
w lokalnej TVP.
Miłymi akcentami były wyróżnienia uzyskane przez pracowników IIE. Wieloletni organizatorzy konferencji prof.
Ryszard Strzelecki (Akademia Morska w Gdyni, były Dyrektor IIE) oraz prof. Grzegorz Benysek, (obecny Dyrektor IIE)
odznaczeni zostali „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, natomiast najmłodszy pracownik
IIE mgr inż. Piotr Leżyński wyróżniony został przez Komitet
Naukowy i-MITEL 2012, nagrodą za wysoką wartość merytoryczną referatu Sterowanie przekształcaniem energii
w falowniku kaskadowym.
Więcej informacji o konferencji: http://www.mitel.
uz.zgora.pl
Robert Smoleński

KNWS’12, 16-17 maja 2012 r.,
Przylep k. Zielonej Góry
W dniach 16-17 maja 2012 roku w hotelu Fantom w Przylepie koło Zielonej Góry, na terenie lotniska Aeroklubu
Ziemi Lubuskiej odbyła się dziewiąta już Konferencja Naukowa oraz Warsztaty Szkoleniowe Instytutu Informatyki
i Elektroniki Informatyka - sztuka czy rzemiosło KNWS’12.
Patronat nad konferencją objęli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Oddział Wielkopolski Polskiego
Towarzystwa Informatycznego.
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1. Otwarcie Konferencji przez
prof. M. Adamskiego
2. Sesja naukowa
3. Michał Półtorak – Dyrektor
Delegatury UKE w Zielonej Górze
4. Wystąpienia
5. Ruchoma stacja pomiarowa
6. Walka robotów podczas finału
konkursu Robocode
7. Wręczenie głównej nagrody zwycięzcom konkursu Robocode – Samsung
Galaxy Tab 8.9

Wśród uczestników konferencji znaleźli się zarówno pracownicy Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, jak i przedstawiciele innych polskich ośrodków
naukowych. Najlepsze z zaprezentowanych referatów naukowych zostaną opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych.
W czasie Konferencji odbyły się dwie sesje specjalne.
W czasie sesji specjalnej UKE poruszano wiele interesujących zagadnień dotyczących emisji cyfrowych programów
telewizyjnych, działalności Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przedstawiono również praktyczne aspekty obioru naziemnej telewizji cyfrowej.
Uczestnicy mieli również możliwość przyjrzenia się
z bliska ruchomej stacji pomiarowej, służącej m.in. do monitorowania i lokalizacji sygnałów radiowych. Stacja jest
nieocenionym narzędziem pomiarowym dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej do wykonywania swoich statutowych
obowiązków w zakresie kontroli widma częstotliwości.
Druga sesja specjalna została zorganizowana przy współudziale firmy Sygnity. W jej trakcie zostały przeprowadzone finałowe rozgrywki konkursu Robocode. Finał był doskonałą okazją dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego
do zaprezentowania swoich umiejętności programistycznych. Zadaniem uczestników było napisanie kodu źródłowego robota, który walczy na arenie z podobnymi do
siebie przeciwnikami. Zwycięzcy otrzymali od sponsora
atrakcyjne nagrody.
Podsumowując, należy wspomnieć również o Sponsorach, bez których to organizacja Konferencji KNWS’12 nie
byłaby możliwa. Były to firmy: Calmet Spółka z o.o., embeDes - Embedded Systems Design, Hertz Systems Ltd Sp.
z o.o., Satmania, StramSoft Sp. J. oraz Sygnity.
Andrzej Popławski
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wydział humanistyczny
Instytut Filologii polskiej
VII posiedzenie z cyklu
Zielonogórskie Seminaria Literaturoznawcze
19 kwietnia 2012 r. odbyło się siódme posiedzenie z cyklu
Zielonogórskie Seminaria Literaturoznawcze. Pracownicy
naukowi oraz studenci mieli możliwość wysłuchania referatów trzech zaproszonych gości.
Jako pierwsza głos zabrała prof. Elżbieta Konończuk
z
Zakładu
Teorii
i
Antropologii
Literatury
w Białymstoku. Tematem
jej
wystąpienia
były
Białostockie pasaże tekstowe Sokrata Janowicza,
Krzysztofa Gedroycia i
Ignacego
Karpowicza.
Prof. Konończuk przedstawiła trzy perspektywy
postrzegania przestrzeni
miejskiej, funkcjonujące
w utworach prozatorskich
autorów związanych z
Białymstokiem. Przywołane
utwory
(Trzecia
pora
Janowicza, Listy z dolnego

