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WYDZIAŁ 
MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII

> 16 czerwca odbyła się publiczna obrona rozprawy dok-
torskiej mgr Anny Fiedorowicz pt.: Acykliczne koloro-
wanie grafów. Promotorem rozprawy był prof. Mieczy-
sław Borowiecki, a recenzentami pracy doktorskiej byli 
dr hab. Maria Kwaśnik (Politechnika Rzeszowska) i prof. 
Adam Paweł Wojda (Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie). Na mocy uchwały Rady Wydziału Matematyki, 
Informatyki i Ekonometrii UZ nasza koleżanka uzyskała 
tytuł doktora nauk matematycznych. Serdecznie gratu-
lujemy!

> Profesor Roman Zmyślony uczestniczył w międzynaro-
dowej konferencji International Conference on Trends 
and Perspectives in Linear Statistical Inference, LINSTAT 
2010, 27-31 Lipiec 2010, Tomar, Portugalia. Konferen-
cja jest kolejną, pierwszą zorganizowaną nie w Polsce, 
w serii odbywających się co dwa lata, począwszy od 
roku 1972. Profesor Zmyślony jest Członkiem Komitetu 
Naukowego cyklu. Na tegorocznej konferencji wygłosił 
zaproszony wykład plenarny pt.: Likelehood ratio test 
with inequality constrains on parameter space.

> 27.07-17.08 prof. UZ Anna Karczewska złożyła wizytę w 
Uniwersytetcie w Vinh (Wietnam), z którym Uniwersytet 
Zielonogórski współpracuje od 2009 roku. Profesor Kar-
czewska wygłosiła serię wykładów na temat stochastycz-
nych równań ewolucyjnych.
Następnie w dniach 18-27.08 profesor Karczewska brała 
udział w Międzynarodowym Kongresie Matematyków, Hy-
derabad ICM 2010. Kongresy Matematyków, największe 
na świecie imprezy matematyczne, odbywają się raz na 
cztery lata. Tegoroczny kongres uświetniła swoją obec-
nością Pani Prezydent Indii, która wręczała laureatom 
prestiżowe nagrody środowiska matematycznego, meda-
le Fieldsa oraz nagrody Cherna, Gaussa i  Nevelliny. W 
kongresie brało udział ponad 3000 delegatów z całego 
świata, w tym zaledwie kilkunastu z afiliacjami z Polski. 
Profesor Karczewska była jedną spośród kilku polskich 
matematyków wygłaszających na Kongresie referat. 
Tytuł jej referatu "Convolution type stochastic Volterra 
equations in Hilbert space".
Warto podkreślić, że pełny koszt uczestnictwa profesor 
Karczewskiej w Kongesie Matematyków (wraz z przelo-
tem) został pokryty przez Instytut Matematyczny PAN.

> Podczas 48th International Symposium on Functional 
Equations w Batz-sur-Mer we Francji, Justyna Jarczyk 
otrzymała ISFE Medal for outstanding contributions to 
the 48th International Symposium on Functional Equa-
tions 2010.

>  3-5 września 2010 r. na Wydziale odbyła się XXIV Szkoła 
Dydaktyki Matematyki. 

W trakcie jej trwania wygłoszono kilkanaście referatów 
dotyczących nauczania „królowej nauk”, zarówno w 
ramach tradycyjnego procesu lekcyjnego jak i poprzez 
realizowanie dodatkowych projektów edukacyjnych. 
Dyskutowano o stosowaniu metod aktywizujących, na-
uczaniu czynnościowym oraz wykorzystaniu w dydaktyce 
technik komputerowych.

 Dorota Krassowska

> Firma Streamsoft, znany ogólnopolski producent i do-
stawca oprogramowania dla biznesu, nagrodzony Zło-
tym Laurem Konsumenta 2010 - w ramach współpracy z 
Uniwersytetem Zielonogórskim - przygotowała dla stu-
dentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 
UZ  kolejną edycję nieodpłatnego szkolenia w zakresie 
finansów i księgowości na bazie systemu klasy ERP (ang. 
Enterprise Resource Planning). Władze Wydziału Mate-
matyki, Informatyki i Ekonometrii promują wszelkie 
inicjatywy mające na celu zwiększenie atrakcyjności 
studiów, w tym przypadku, uwzględniając zapotrzebo-
wanie studentów wydziału oraz pomysły pracowników, 
udostępniają niezbędne zasoby logistyczne. Studenci 
świadomi jakie wymagania stawia przyszłym pracowni-
kom rynek pracy wiedzą, że sama wiedza i "teoria" nie 
zawsze są wystarczającym argumentem przekonującym 
pracodawcę o przydatności absolwentów na dane sta-
nowisko pracy. Pracodawcy często kierują się umiejęt-
nościami praktycznymi związanymi z uczestnictwem w 
stażach, praktykach lub innych formach aktywności, 
wymagających umiejętności zastosowania wiedzy w 
"praktyce". Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu ab-
solwentów jak również potencjalnych pracodawców, 
władze oraz pracownicy wydziału zaprosili do współpra-
cy firmę Streamsoft - najdynamiczniej rozwijającego się 
producenta oprogramowania w Polsce (wg raportu DiS 
2010). W ramach współpracy firma Streamsoft organi-
zuje dla studentów staże i praktyki jak również szko-
lenia w formie "warsztatów" poszerzających wiedzę i 
umiejętności posługiwania się takimi narzędziami jak 
zintegrowane systemy informatyczne (ZSI). Dzięki temu 
studenci zdobędą kolejną umiejętność, która zwiększy 
ich szanse na rynku pracy. Efekty współpracy pomiędzy 
Uniwersytetem, a firmą Streamsoft są bardzo wymier-
ne. W okresie dwóch ostatnich lat w firmie Streamsoft 
atrakcyjną pracę podjęło kilkunastu absolwentów WMiE. 
Wiedza właścicieli firmy Streamsoft wskazuje, że różne 
badania rynku pracy pokazują, że w okresie ostatnich 5 
lat większość przedsiębiorców mocno zainwestowała w 
informatyzację własnych firm, dlatego pracodawcy chęt-
niej poszukują kandydatów, którzy mieli okazję uczyć 
się, w trakcie studiów lub podczas praktyk studenckich, 
obsługi zintegrowanych systemów informatycznych klasy 
ERP. 
Szkolenie z obsługi systemu ERP - Streamsoft PRESTIŻ 
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przeprowadzą doświadczeni specjaliści, którzy reali-
zowali wdrożenia systemu w takich firmach jak: Inter 
Groclin Auto, Bohamet, Bezalin, Gorgiel. Uczestnicy 
szkolenia otrzymają  specjalny certyfikat potwierdzają-
cy umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia. Szkolenie 

planowane jest na pierwszą połowę października 2010 r., 
natomiast szczegółowe informacje dotyczące uczestnic-
twa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie 
www.fe.wmie.uz.zgora.pl. 

Janusz Jabłoński 

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

 I Zielonogórska Wystawa Kotów Domowych

W niedzielę, 23 czerwca w Ogrodzie Botanicznym od-
była się I Zielonogórska Wystawa Kotów Domowych, któ-
rej organizatorami była Alternatywa Zielonogórska i Uni-
wersytet Zielonogórski. Wystawa miała na celu nie tylko 
wyłonienie kocich piękności, ale również uświadomienie, 
że najlepszym właścicielem kota jest właściciel odpowie-
dzialny. Dla zdrowia i kondycji naszych pupili ważne jest 
nie tylko dobre jedzenie, ale również szczepienia, zabiegi 
profilaktyczne, a ze względu na ilość bezdomnych kotów 
– także sterylizacja. 

Gości i wystawiających powitał Dziekan Wydziału Nauk 
Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. Le-
szek Jerzak.

W komisji sędziowskiej zasiedli:
> Ewa Kubiak – hodowca rodowodowych kotów brytyjskich 

BajBri*PL w Zielonej Górze,
> Monika Wiszniewska – lekarz weterynarii,
> dr Anna Timoszyk i mgr Jan Cichocki – z ramienia Wydzia-

łu Nauk Biologicznych UZ.
Do wystawy zostały zakwalifikowane 24 koty. Oceniana 

była zdrowotność kotów: jakość sierści, kondycja, a także 
łagodność. Szczególnie uważnie sprawdzane były książecz-
ki zdrowia kotów i ich regularne szczepienie. Dodatkowe 
punkty zdobywały koty wysterylizowane. Sędziowie pod-
kreślali istotność kastracji zwierząt w przeciwdziałaniu 
ich bezdomności. Koty jako pospolity drapieżnik obsza-
rów zurbanizowanych mają również wpływ na populacje 
ptaków. Dlatego istotne jest świadome ograniczanie ich 
rozmnażania.

Obok głównego konkursu, w którym przeprowadzana była 
ocena sędziowska, zielonogórzanie wybierali również Kota 
Publiczności. Dzieci chętnie uczestniczyły w zorganizowa-
nym dla nich konkursie rysunkowym. Prace oceniał znany 
zielonogórski grafik Robert M. Jurga. W trakcie imprezy 


