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na Wydziale Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki
Warszawskiej wystawione było stoisko, tak jak na piknikach naukowych, na którym zaprezentowano działania popularyzujące
matematykę podejmowane na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, zarówno te,
które już zrealizowano jak i te, które odbywają się cyklicznie.
Zaprezentowano:
- dwukrotnie nagrodzony przez MEN (w 2012 i 2014 roku)
projekt Wespół w zespół z Matematyką bez Granic realizowany w latach 2009-2012 przez Polskie Towarzystwo Matematyczne (Oddział Zielonogórski PTM) http://www.wzmbg.pl/
- materiały edukacyjne powstałe w ramach projektu, przygotowane do konkursów przedmiotowych z matematyki i pracy
w grupach na zajęciach pozalekcyjnych,
- V Kongres Młodych Matematyków Polskich, który odbył się
w Zielonej Górze (18-21 września 2014 roku) http://tv.uz.
zgora.pl/index.php?uczta-mlodych-matematykow-polskich),

- działania cykliczne zielonogórskiego środowiska
matematycznego PTM - koordynacja w całej Polsce
Międzynarodowego Konkursu Matematyka bez Granic
http://www.mbg.uz.zgora.pl/,
- działania popularyzujące matematykę realizowane
przez Studenckie Koło Naukowe Laboratorium Matematyczne Paradoks podczas Festiwalu Nauki, wyjazdów do szkół
(przeprowadzanie warsztatów, rozgrywek, turniejów gier
planszowych, konkursów).
Odwiedzających stoisko zapoznano z aktualną ofertą
edukacyjną WMIiE UZ zachęcając do studiowania na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczestnictwo w 6. Forum Matematyków Polskich było doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń ze wszystkimi prowadzącymi działalność popularyzującą matematykę, ale też promocją Naszego Wydziału oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Krystyna Białek

__wydział mechaniczny
_VII Międzynarodowa Konferencja Studentów
Konstrukcja, Technologia, Eksploatacja i Ekologia
w Mechanice

__fot. z wydziału

8 września br. na Wydziale Mechanicznym odbyła się
kolejna już Międzynarodowa Konferencja Studentów
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Konstrukcja, Technologia, Eksploatacja i Ekologia w Mechanice. W tym roku do udziału w konferencji zostało
zakwalifikowanych 31 referatów, w tym 23 pochodzące
z zagranicy (Rosji, Słowacji i Ukrainy). Wszystkie prace
zostały opublikowane w specjalnym zbiorze referatów.
Konferencję otworzył dziekan Wydziału Mechanicznego,
prof. Sławomir Kłos, życząc wszystkim uczestnikom owocnych obrad. Uczestnicy konferencji aktywnie wymieniali
się własnymi poglądami na tematy związane z prezentowanymi pracami i wynikami własnych badań naukowych.
Jest to konferencja cykliczna, pierwszy raz odbyła się
w roku 2009 i miała miejsce w Polsce, kolejne zaś naprzemiennie w Rosji - w Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Technologicznym „Stankin” i na Uniwersytecie
Zielonogórskim. W komitecie naukowym konferencji są
przedstawiciele naszego Wydziału, przedstawiciele MGTU
„Stankin”, Donbaskiej Akademii Budowy Maszyn, oraz GTU
w Wołogdzie. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych
studentów do wzięcia udziału w VIII edycji konferencji,
która zgodnie z tradycją odbędzie się w przyszłym roku
w Moskwie. Organizując tę konferencję zawsze pamiętamy o naszym zmarłym koledze, dr. inż. Wiesławie Kamińskim, który przez wiele lat organizował na Wydziale
Mechanicznym WSI, a później Politechniki Zielonogórskiej
MSN Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Na zakoń-

czenie pragniemy podziękować wszystkim osobom czynnie zaangażowanym w zorganizowanie konferencji i opiekę nad gośćmi podczas pobytu w Zielonej Górze - zarówno
obecnym jak i byłym studentom naszego Wydziału.

Mariusz Jenek

_III miejsce w konkursie na najlepszą
pracę magisterską
6 lipca br. na posiedzeniu prezydium Komisji Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk, rozstrzygnięto konkurs im.
prof. W. Sakwy na najlepszą pracę dyplomową magisterską
z zakresu odlewnictwa. Miło nam poinformować, że student mgr inż. Przemysław Piosik, absolwent Wydziału Mechanicznego, uzyskał III nagrodę za pracę na temat Opracowanie projektu konstrukcyjnego formy do ciśnieniowego
odlewania radiatora układu sterowania systemem klimatyzacji samochodów osobowych. Promotorem pracy był prof.
dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz. Absolwentowi oraz
promotorowi składamy gratulacje.
Tomasz Belica

__wydział PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
_Debata Humanizacja Medycyny

__fot. z wydziału

16 lipca 2015 r. w dniu 5 rocznicy śmierci Profesora Kazimierza Imielińskiego - lekarza, seksuologa, twórcy polskiej
szkoły seksuologii, humanisty, doctora honoris causa 56 zagranicznych uniwersytetów z 23 państw i 4 kontynentów,
w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się debata
pt. Humanizacja Medycyny.
Inicjatorem debaty był prof. Zbigniew Izdebski, kierownik Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji
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Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Wymieniowe wyżej Katedry były współorganizatorami 80-lecia urodzin Profesora Kazimierza Imielińskiego w 2009 r. na Zamku Królewskim w Warszawie,
oraz w 2010 r. sympozjum Humanizm, a medycyna przyszłości. Głównym organizatorem obydwu wydarzeń była
Polska Akademia Medycyny, której prezesem był prof. Kazimierz Imieliński.
Jako były sekretarz naukowy Polskiej Akademii Medycyny, prof. Izdebski chciał
w ten sposób uczcić
pamięć o Profesorze
Imielińskim oraz kontynuować potrzebę wdrażania idei humanizacji
medycyny, która jest
niezbędna w budowaniu pozytywnych relacji
w komunikacji lekarz-pacjent.
Zdaniem
Profesora
Imielińskiego
relacje
lekarza z chorym człowiekiem są integralną
częścią sztuki lekarskiej
niezależnie od specjalizacji. Mottem przewodnim debaty była Jego
teza, że w skład kompetencji lekarza wchodzi

