W dniach 6 - 9 czerwca odbyła się w Zamościu XIX
Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki na temat
„Wokół Bernoullich”, w której wzięli udział prof. Włodzimierz Łenski i prof. Marian Nowak.

zielonogórski

ness in vector-valued function spaces.

 Dr Jarosław Grytczuk w dniach 25 – 29 lipca przebywał w Pradze, gdzie uczestniczył w XII Midsummer Combinatorial Workshop organizowanym w
Uniwersytecie Karola.
 Od 4 do 9 września uczestnikiem konferencji Work-

 Prof.

Wojciech Okrasiński przebywał w dniach 1
– 10 lipca w Novim Sadzie (Serbia) jako ekspert
Komitetu Edukacyjnego ECMI.

 W dniach 4 - 8 lipca w konferencji Universal Algebra

and Lattice Theory odbywającej się w Szeged (Węgry) uczestniczył prof. Kazimierz Głazek. Wygłosił
tam referat Around the Hosszu-Gluskin Theorem
for n-ary groups.

 Prof.

Kazimierz Głazek był również uczestnikiem Algebraic Conference’05, która odbyła się w
dniach 11 – 15 lipca w Novim Sadzie (Serbia). Tytuł
wygłoszonego tam referatu - Weak isomorphisms,
equivalent hypersubstitutions and Mal’tsev correspondence.

 W dniach 25 - 29 lipca odbyła sie w Dreźnie (orga-
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...Instytut Informatyki i Elektroniki

Debata nt.: „Jakość kształcenia a oczekiwania pracodawców z branży IT” na
konferencji KNWS’2005
W dniach 15-18 czerwca odbyła się II Krajowa
Konferencja Naukowa „Informatyka sztuka czy rzemiosło” oraz Warsztaty Szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki, KNWS’2005.

b’05 brali udział mgr Tomasz Bartnicki i dr Jarosław
Grytczuk.

Środa 15 czerwca: nauka.

W

kolejnym posiedzeniu Komitetu Edukacyjnego
ECMI w Barcelonie (Hiszpania) uczestniczył prof.
Wojciech Okrasiński.

 Dr

Jarosław Grytczuk uczestniczył w dniach 12
– 16 września w 7-th Colloquim on Graph Theory,
które odbyło się w Hyeres (Francja). Wygłosił tam
referat Nonrepetitive colourings of graphs.

***
Prof. Andrzej Cegielski uczestniczył w konferencji
Optimization in Medicine, która odbyła się w Coimbra (Portugalia) w dniach 20-22 lipca. Konferencja
była poświęcona zastosowaniom metod optymalizacji w medycynie, głównie w radioterapii. Coimbra
jest niewielkim miastem położonym około 200 km
na północ od Lizbony, natomiast Uniwersytet, który
się tam znajduje, jest jednym z najstarszych w Europie. Znajduje się on na wzgórzu w centralnej części
miasta. Został założony w roku 1289 i do roku 1911
był jedynym uniwersytetem w Portugalii. Zgodnie z
wielowiekową tradycją studenci przychodzą do dzisiaj na egzamin w togach. Uczelnia posiada bardzo
bogaty, liczący 300 tys. woluminów, zbiór starodruków, głównie z XVI i XVII wieku, które studenci mogą
czytać w oryginale. Promocje doktorskie odbywają
się w sali tronowej z XVI wieku, którą król Joaõ III
przeznaczył na egzaminowanie studentów (Coimbra
była wówczas stolicą Portugalii).

UNIWERSYTET COIMBRA GÓRUJĄCY NAD MIASTEM
(FOT. A. CEGIELSKI)

nizator: Technische Universitat Dresden) cykliczna
międzynarodowa konferencja: Positivity IV - Theory and Applications, w której wzięli udział prof.
Włodzimierz Łenski i prof. Marian Nowak. Prof. M.
Nowak wygłosił wykład: Weak sequential compact-

zielonogórski

shop Cycles and Colouring’05 był prof. Mieczysław
Borowiecki. Wygłosił referat Acyclic colouring of
graphs.

 W dniach 9 - 13 czerwca odbyła się w Eger (Wę-  W dniach 5 – 9 września w konferencji EuroComgry) Fejer – Riesz Conference, zorganizowana
dla uczczenia 125 rocznicy urodzin dwóch wybitnych matematyków węgierskich: L. Fejera (teoria
aproksymacji) i F. Riesza (analiza funkcjonalna).
W konferencji wzięli udział i wygłosili referaty prof.
Włodzimierz Łenski (tytuł: Pointwise strong approximation as a generalization of Fejer summation theorem) i prof. Marian Nowak (tytuł: Conditional weak
compactness in vector-valued function spaces).

uniwersytet
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wiek, którego chyba nikomu na uczelni
nie trzeba przedstawiać - prof. Ryszard Tadeusiewicz. Wieczorem Mistrz
spotkał się z uczestnikami konferencji
i zaproszonymi gośćmi.

43

wydział
elektrotechniki,
informatyki
i telekomunikacji

WIECZÓR Z MISTRZEM. KWIATY NA POWITANIE
PROF. R. TADEUSIEWICZA.

wydział
matematyki,
informatyki Udział pracowników Wydziału
i ekonometrii w konferencjach i seminariach:

uniwersytet

Zaczęło się trochę pechowo. Podstawiony rankiem
autokar odbiegał standardem od tego zamówionego
u przewoźnika. Wyglądem i aromatem przypominał
czasy PRL-u. Na dodatek wideo było zepsute i nie
mogliśmy obejrzeć ﬁlmu z ubiegłorocznej konferencji
KNWS. Po trzech godzinach podróży dotarliśmy do
celu. Ośrodek „Złoty Sen” w Złotnikach Lubańskich
z miejsca wszystkich oczarował. Urokliwe położenie
wśród lasów i jezior, nowoczesne sale konferencyjne, czystość, cisza, smaczne jedzenie to niewątpliwe
atuty tego ośrodka.
Po inauguracyjnym wystąpieniu prof. Mariana Adamskiego rozpoczęły się sesje naukowe pt.
Języki, algorytmy i technologie informatyczne oraz
Zaawansowane metody analizy i syntezy mikrosystemów cyfrowych i urządzeń elektronicznych.
Na konferencję zgłoszono 40 referatów, z których 35
po uzyskaniu pozytywnych recenzji opublikowano w
wydawnictwie konferencyjnym. Autorzy najlepszych
referatów i prezentacji otrzymali nagrody ufundowane przez ﬁrmę Calmet.

SESJA NAUKOWA Z UDZIAŁEM PRACODAWCÓW
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Czwartek 16 czerwca: nauka – jakość kształcenia
– wieczór z Mistrzem.
Od rana przyjeżdżali goście zaproszeni przez dyrekcję Instytutu do debaty nt. Jakość kształcenia a oczekiwania pracodawców z branży IT oraz do udziału w
sesji naukowej zaplanowanej na ten dzień. Debata
wzbudziła wiele emocji jeszcze przed rozpoczęciem.
Wcześniej pojawiły się publikacje prasowe zawierające krytyczne uwagi o jakości kształcenia informatyków.
Miejsca dla pracodawców zajęli przedstawiciele ﬁrm:
4system Polska, ADB Polska, CONVERSE, Infar, Lumel S.A., Max Elektronik S.A., Microsoft Polska, Power Media Wrocław, PTH „Rector”, XLogics Polska.
W gronie ekspertów akademickich zasiedli m.in. prof.
Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. Andrzej Napieralski z Politechniki Łódzkiej oraz profesorowie:
Marian Adamski, Wiesław Miczulski i Andrzej Olencki. Wśród publiczności byli nauczyciele akademiccy i
pracownicy ﬁrm z branży IT. Nad sprawnym przebiegiem dyskusji czuwał moderator – redaktor Robert
Gromadzki z Radia Zachód.
W pierwszej części głos zabierali pracodawcy i eksperci akademiccy, po przerwie możliwość przedstawiania swoich opinii i zadawania pytań miała także
publiczność. Przebieg debaty słuchaczom Akademickiego Radia INDEX relacjonowała p. Joanna Kapica-Curzytek.
W czasie, gdy na sali poszukiwano „przepisu na idealnego absolwenta”, szef komitetu organizacyjnego
dr Piotr Mróz wyczekiwał dostojnego gościa. Z dalekiego Krakowa przyjechał specjalnie do nas czło-
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ZA CHWILĘ ROZPOCZNIE SIĘ DRUGA CZĘŚĆ DEBATY

p a ź d z i e r n i k

NIECH WSZYSCY WIDZĄ, KTO PRZYJECHAŁ – SZEF KOMITETU ORGANIZACYJNEGO DBAŁ O SZCZEGÓŁY
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