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wydział mechaniczny
Dr inż. Anna Saniuk, pracownik Instytutu Informatyki
i Zarządzania Produkcją Wydziału Mechanicznego, przebywała od 1 do 30 września 2014 r. na naukowym stażu zagranicznym w Słowackim Uniwersytecie Technologicznym
w Bratysławie w ramach Krajowego Programu Stażowego
Republiki Słowackiej. Celem stażu była realizacja projektu
The rapid planning of production orders in make-to-order
automotive industry systems as a tool for achieving competitive advantage, który polegał na opracowaniu nowej
metody planowania realizacji zleceń produkcyjnych, dedykowanej przedsiębiorstwom realizującym produkcję zlece-

wydział pedagogiki, socjologii i nauk o zdrowiu
__ Rozwojowe i społeczne uwarunkowania konfliktu
i agresji XXXVII CICA

W dniach 22-25 czerwca 2014 r. w Zielonej Górze odbyła
się XXXVII Konferencja zorganizowana przez organizację
CICA, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz
Uniwersytet Zielonogórski.
CICA jest Międzynarodową organizacją, która powstała
37 lat temu w Hiszpanii jako Coloqiuos Internationales sobre
Cerbero y Agresion. Celem tej organizacji było i jest wspomaganie rozwiązywania problemów związanych z agresją
i konfliktami społecznymi. Pragnąc stworzyć jak najszerszą
płaszczyznę wymiany myśli, informacji i doniesień badawczych, akcentując społeczne i rozwojowe uwarunkowania
konfliktu i agresji, organizatorzy proponują dyskusję na
temat przemocy, terroryzmu, pokoju i konfliktu z punktu
widzenia różnych dziedzin, co roku w innym kraju.
W ostatnim 25-leciu ubiegłego wieku i na początku obecnego CICA oprócz zaganień agresji zajmuje się także jednym z najbardziej ekstremalnych przejawów przemocy
jakim jest terroryzm. Do tej pory w 37 spotkaniach zorganizowanych na czterech kontynentach, uczestniczyło
około tysiąca uczonych, reprezentujących różne dyscypliny
naukowe, z całego świata. Wybrane wpisy naukowe z tych
spotkań zostały opublikowane w ponad trzydziestu tomach
wydawnictw CICA. W tym roku XXXVII CICA pod tytułem
Rozwojowe i społeczne uwarunkowania konfliktu i agresji
odbyła się w Polsce na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Ze względu na rangę wydarzenia, patronat nad Konferencją objęli rektorzy obu Uniwersytetów – prof. dr hab.
Janusz Ostoja-Zagórski - rektor UKW i prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński - rektor UZ, dziekan Wydziału Pedagogiki,
Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ – dr hab. Marek Furmanek,
prof. UZ, dyrektor Instytutu Psychologii UKW - prof. Janusz
Trempała oraz kierownik Katedry Poradnictwa i Resocjalizacji prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Ponadto do grona
Mecenasów Konferencji należą: prezydent Miasta Zielona

niową w przemyśle motoryzacyjnym. Główną korzyścią zastosowania tej metody, jest uwzględnianie głównych celów
strategicznych przedsiębiorstwa już na etapie planowania
realizacji zlecenia i negocjacji warunków umowy z klientem, co prowadzi do znacznie szybszej i efektywnej realizacji strategii przedsiębiorstwa. Pracę badawczą ułatwiła
bardzo aktywna współpraca STU w Bratysławie z firmami
przemysłu motoryzacyjnego.
W ramach pobytu w Słowackim Uniwersytecie Technologicznym w Bratysławie dr Anna Saniuk uczestniczyła także
w tygodniowym szkoleniu na temat projektów europejskich
prowadzonych przez włoski instytut naukowy CREATE-NET
Center for REsearch And Telecommunication Experimentation for NETworked communities. Miała też okazję uczestniczyć w pracach nowo otwartego w Bratysławie biura
European Alliance for Innovation, które zajmuje się promowaniem, koordynacją i realizacją projektów unijnych.
Tomasz Belica

Góra Janusz Kubicki, zielonogórscy radni, UNESCO, the
Society for Terrorism Research oraz Społeczno–Kulturalne
Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej. Patronami medialnymi zostały renomowane czasopisma Edukacja i Kultura, Polskie Forum Psychologiczne oraz Polish Journal of
Applied Psychology.
Konferencję przygotowali we współpracy z przewodniczącym prof. Martinem Ramirezem, prof. Adamem Frączkiem, który był Honorowym Przewodniczącym Konferencji,
dr Camilą Pagani z Włoch (Chair of Sciences Comitee) pracownicy Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
UZ oraz Instytutu Psychologii UKW.
W tym roku w konferencji wzięło udział 110 uczestników z 6 kontynentów i 15 krajów. Goście przybyli z Czech,
Niemiec, Ukrainy, Włoch, Polski, Hiszpanii, Indii, Mongolii,
Pakistanu, Rosji, Kanady, Kolumbii, USA, Syrii i Republiki
Południowej Afryki.
W czasie konferencji zaprezentowano 2 wykłady plenarne, prezentacje w ośmiu sesjach naukowych, sesję posterową oraz dwa panele dyskusyjne. Wszystkie spotkania
i działania skupiały się na omawianiu uwarunkowań agresji
i przemocy z różnych perspektyw, metody pomiaru gotowości do agresji i praktycznych implikacji tej wiedzy do
wykorzystania przez specjalistów w praktyce.
Specjalnymi Gośćmi konferencji byli: prof. Adam Frączek, który był przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Agresją (ISRA), rektorem Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i jest najbardziej rozpoznawalnym polskim badaczem
w tym obszrze, dr Arthur Kendall (USA) oraz Alice LoCicero
- współzałożycielka i pierwszy prezes Towarzystwa Badań
nad Terroryzmem (STR), członek Rady Wydziału w Centrum
Szkolenia Wielokulturowego (Boston Medical Center, Boston, MA, USA).
Sesje tematyczne ukzały problemy zwiazane z agresją
i przemocą z wielu perspektyw. Profesor Beata Pastwa–
Wojciechowska i Andrzej Piotrowski (Polska) prowadzili
sesje pt. Socio – cultural contexts of aggression oraz sesje
pt. Determinants of aggression in different enviroments.
Tina Lindhard (RPA/USA), Marzanna Farnicka (Polska) pro-
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