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Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 26 sierpnia br. odszedł od nas na zawsze Doktor 
Krzysztof Feledziak - utalentowany matematyk i ceniony wykładowca, serdeczny przyjaciel i kolega.

Dr Krzysztof Feledziak urodził się 26 maja 1969 roku w Gostyniu.
W latach 1984 - 1988 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu. W 1993 roku ukończył stu-

dia na kierunku matematyka (w zakresie matematyka teoretyczna) na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM 
w Poznaniu, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę 
jako asystent w Instytucie Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.

Był moim najzdolniejszym studentem w czasie mojej pracy w UAM, a następnie uczniem i współpra-
cownikiem w Zakładzie Analizy Matematycznej UZ. Przedmiotem jego zainteresowań i badań naukowych 
stała się analiza funkcjonalna, a w szczególności teoria przestrzeni funkcyjnych. Pracując pod moim 
kierunkiem przygotował rozprawę doktorską Struktura topologiczna przestrzeni funkcji wektorowych, 
którą obronił w 1998 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Rozprawa ta została wyróżniona 
nagrodą Rektora. W 1998 roku awansował na stanowisko adiunkta. 

Cechowała Go wielka pasja i zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów matematycznych. Posiadał 
rozległą wiedzę i kulturę matematyczną. Wielokrotnie wygłaszał interesujące referaty na międzynaro-
dowych konferencjach matematycznych. Efektem Jego badań naukowych jest 11 artykułów naukowych 
opublikowanych w czasopismach o międzynarodowej renomie, które miały być podstawą do wszczęcia 
przewodu habilitacyjnego. Za osiągnięcia naukowe w 2010 roku został wyróżniony nagrodą Rektora. 

Dr Krzysztof Feledziak był również cenionym i szanowanym przez studentów wykładowcą. Powierzone 
Mu zajęcia dydaktyczne były bardzo rzetelnie przygotowane i prowadzone na wysokim poziomie. 

Był człowiekiem skromnym i prawym, chętnym do pomocy innym. Z Jego śmiercią nasz Wydział poniósł 
bolesną stratę. Pamięć o Nim będzie żywa w nas na zawsze. 

W imieniu pracowników Wydziału
prof. Marian Nowak

 Nieodpłatne szkolenia w 
zakresie finansów  
i księgowości

Firma Streamsoft, znany ogólnopolski producent i dostaw-
ca oprogramowania dla biznesu, nagrodzony Złotym Laurem 
Konsumenta 2010 - w ramach współpracy z Uniwersytetem 
Zielonogórskim, przygotowała dla studentów Wydziału Ma-
tematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ - kolejną edycję 
nieodpłatnego szkolenia w zakresie finansów i księgowości 
na bazie systemu klasy ERP (ang. Enterprise Resource Plan-
ning). Władze Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonome-
trii promują wszelkie inicjatywy mające na celu zwiększenie 
atrakcyjności studiów, w tym przypadku uwzględniając za-
potrzebowanie studentów Wydziału oraz pomysły pracowni-
ków. Studenci świadomi jakie wymagania stawia przyszłym 
pracownikom rynek pracy wiedzą, że sama wiedza i „teoria” 
nie zawsze są wystarczającym argumentem przekonującym 
pracodawcę o przydatności absolwentów na dane stanowi-
sko pracy. Pracodawcy często kierują się umiejętnościami 
praktycznymi związanymi z uczestnictwem w stażach, prak-
tykach lub innych formach aktywności, wymagających umie-
jętności zastosowania wiedzy w „praktyce”.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu absolwentów, 
jak również potencjalnych pracodawców, władze oraz pra-

cownicy Wydziału zaprosili do współpracy firmę Streamsoft 
- najdynamiczniej rozwijającego się producenta oprogramo-
wania w Polsce (wg raportu DiS 2010).

W ramach współpracy firma Streamsoft organizuje dla 
studentów szkolenia 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 Uniwer-
sytetem, a firmą Streamsoft są bardzo wymierne. W okresie 
dwóch ostatnich lat w firmie Streamsoft atrakcyjną pracę 
podjęło kilkunastu absolwentów WMiE. Różne badania ryn-
ku pracy pokazują, że w okresie ostatnich 5 lat większość 
przedsiębiorców mocno zainwestowała w informatyzację 
własnych firm, dlatego pracodawcy chętniej poszukują kan-
dydatów, 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, 
przeprowadzą doświadczeni specjaliści, którzy realizowali 
wdrożenia systemu w takich firmach jak: Inter Groclin Auto, 
Bohamet, Bezalin, Gorgiel. Uczestnictwo w szkoleniu po-
twierdzone zostanie specjalnym certyfikatem.

Szkolenie planowane jest na drugą połowę października 
2011, natomiast szczegółowe informacje dotyczące uczest-
nictwa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie 
http://www.fe.wmie.uz.zgora.pl; www.fe.wmie.uz.zgora.
pl. Ponadto, w listopadzie firma Streamsoft zaprezentuje 
na Uczelni swój najnowszy produkt - najnowocześniejszy na 
polskim rynku IT system ERP - Streamsoft VERTO oraz własną 
dynamiczną platformę programistyczną do pisania rozsze-
rzeń systemu.

Dorota Krassowska


