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 SURFEX: Salon Technologii Obróbki Powierzchni 
 TRANSPORTA: Salon Transportu i Spedycji 
 NAUKA DLA GOSPODARKI 
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, 

oprócz  promocji  działalności badawczej  Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, wraz z Innowacyjną Firmą z Ziemi 
Lubuskiej (IMB) przedstawiło w Salonie Nauka dla Go-
spodarki technologię firmy IMB, opracowaną przez inż. 
Zygmunta Kotwickiego. Zaprezentowano podciśnieniowy 
system czyszczący, który stosuje się przy usuwaniu 
rdzy, przygotowaniu powierzchni do klejenia, oczysz-
czaniu powierzchni po spawaniu, matowieniu po-
wierzchni, renowacji antyków, żłobieniu napisów w ka-
mieniu naturalnym. Pokazano również mobilny system 
czyszczący PUCER, który ma zastosowanie przy: usu-
waniu graffiti, czyszczeniu kamienia naturalnego, 
usuwaniu rdzy, oczyszczaniu powierzchni po spawaniu, 
matowaniu powierzchni, artystycznym grawerowaniu 
szkła, renowacji antyków. Centrum Przedsiębiorczości 
i Transferu Technologii promuje działalność firmy IMB 
i zapewnia pomoc w nawiązywaniu współpracy.  

Salon Nauka dla Gospodarki zaprezentował stoiska 
wystawców z kraju i zagranicy, odbyły się także liczne 
seminaria, dyskusje i spotkania biznesowe. 

 Justyna Patalas 
Karolina Marchwicka 

 
......Dział Nauki 

Nagrody Prorektora ds. Nauki  
i Współpracy z Zagranicą dla słuchaczy 
studiów doktoranckich  

28 czerwca w palmiarni uniwersyteckiej odbyło się 
drugie już w historii uczelni wręczenie nagród Prorektora 
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dla słuchaczy stu-
diów doktoranckich w roku akademickim 2003/2004 za 
szczególne osiągnięcia naukowe i wyróżniająco realizo-
wany program studiów.  

Na spotkanie zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy 
studiów doktoranckich, dziekani wydziałów prowadzą-
cych studia doktoranckie, kierownicy studiów oraz lokal-
ne media.  

Po uroczystym przywitaniu zaproszonych gości prof. 
Józef Korbicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Za-
granicą wręczył dyplomy dla nagrodzonych słuchaczy. 
Szczególne podziękowania i gratulacje za włożony wysi-
łek i pracę dla wszystkich słuchaczy studiów doktoranc-
kich złożyła prof. Lilianna Kiejzik – Prodziekan ds. Nauki 
na Wydziale Humanistycznym. Spotkanie zakończyło się 

poczęstunkiem, na którym dyskutowano na temat pro-
blemów związanych z realizacja studiów doktoranckich 
na uczelni. 

Wniosek, zgodnie z wymaganiami, zaopiniowany pozy-
tywnie przez opiekuna naukowego i kierownika studium 
doktoranckiego, mógł złożyć słuchacz po pierwszym 
zakończonym roku studiów. Komisja w składzie: prof. 
Józef Korbicz – przewodniczący, oraz kierownicy stu-
diów – prof. Dariusz Uciński i dr hab. Bohdan Halczak 
postanowiła przyznać nagrody dla najlepszych słucha-
czy na poszczególnych latach i wytypowała 3 najbardziej 
wyróżniające się osoby.  

Osoby nagrodzone: 
 mgr Karolina Korenda – opiekun naukowy: prof. To-
masz Jaworski – Wydział Humanistyczny, III rok stu-
diów, 
 mgr Piotr Bylica – opiekun naukowy: prof. Kazimierz 
Jodkowski – Wydział Humanistyczny, II rok studiów, 
 mgr Marceli Tureczek – opiekun naukowy: prof. Jo-
achim Zdrenka – Wydział Humanistyczny, I rok stu-
diów. 

 Serdecznie gratulujemy! 

Anna Ucińska 
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