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__wydział MateMatyki,  
    inforMatyki i ekonoMetrii

_5 konferencja ICCOPT 2016

W dniach 6-11 sierpnia 2016 r. w Tokio (Japonia) odbyła 
się 5. międzynarodowa konferencja ICCOPT 2016 (The Fi-
fth International Conference on Continuous Optimization). 
WMIiE UZ reprezentowali: prof. dr hab. Jerzy Motyl i dr 
hab. Mariusz Michta, prof. UZ.

Podczas konferencji odbyło się 15 sesji tematycznych  
w zdecydowanej większości dotyczących problemów opty-
mizacji. Profesorowie J. Motyl i M. Michta przedstawili 
swoje ostatnie wyniki badań w dwóch z nich:

– prof. Jerzy Motyl podczas referatu Order convex sele-
tions of set-valued functions and their and their applica-
tions to convex optimizations w ramach sekcji Set-valued 
and Vector Optimzation,

– prof. Mariusz Michta podczas referatu Properties of 
weak solutions to stochastic inclusions and their applica-
tions in optimization problems w ramach sekcji Stochastic 
Optimization: Theory and Algorithms.

zebrał Joachim Syga

__wydział PedaGoGiki, PSyCHoLoGii i SoCJoLoGii

_Jak przywracać światu osoby z autyzmem?

W bieżącym roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Auty-
stycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze świętuje swoje 
15-lecie. Jubileusz stał się dobrą okazją do zorganizowania 
ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Jak przywracać 
światu osoby z autyzmem? Współczesne badania i dobre 
praktyki.

W dniach 21-22 października 2016 r. Zielona Góra będzie 
polskim centrum rozmów o autyzmie!

Podczas dwóch 
dni wykładów, 
warsztatów i dys-
kusji poruszymy 
temat diagnozy, 
terapii, diety, ko-
munikacji, roz-
woju społecznego  
i seksualności 
osób ze spektrum 
autyzmu.

K o n f e r e n c j a 
będzie miała cha-
rakter naukowy i 
interdyscyplinar-
ny, a do udzia-
łu w niej zostali 
zaproszeni znani 
specjaliści, m.in. 
prof. dr hab. Ewa 
Pisula, dr Barbara 
Winczura, Maja 

Anuszkiewicz, dr Magdalena Grycman, dr Anna Waligórska, 
dr Nela Grzegorczyk, dr Izabela Fornalik, Maria i dr Michał 
Wroniszewscy.

Zachęcamy do skorzystania z ich wiedzy i doświadczenia, 
do udziału w naszej konferencji.

Zapraszamy specjalistów, terapeutów, nauczycieli, stu-
dentów, a także rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Je-
steśmy przekonani, że obecność ekspertów da możliwość 
podjęcia trudnych, ale jakże istotnych tematów i przyczyni 
się do pogłębienia wiedzy i wszechstronnej analizy dotych-
czasowych informacji i działań na rzecz osób z autyzmem.

Współorganizatorem konferencji jest Uniwersytet Zie-
lonogórski (Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki 
Społecznej). Patronat nad konferencją objęła Sekcja Psy-
choterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz 
Porozumienie Autyzm Polska.

Zapraszamy do udziału w konferencji!
Szczegółowy program, formularz zgłoszeniowy i dalsze 

informacje znajdują się na stronie: https://edu.dalejra-
zem.pl/konferencja

Organizatorzy

_WIOSKA INDIAŃSKA

Motywem przewodnim festynu dla rodziców i dzieci jaki 
odbył się w maju na Uniwersytecie Zielonogórskim z okazji 
VI Dni Opieki Rodziny Zastępczej była Wioska Indiańska. 
Uczestnicy mogli poznać kulturę Indian oraz świat dzikich 
zwierząt. Prowadzącymi były Wioletta Wojciechowicz i Ka-
tarzyna Zajko – studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Organizacją wydarzenia zajęli się studenci II roku studiów 
licencjackich z pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej  
i profilaktyki. Przygotowania studentów nadzorowała dr 
Anna Szczęsna-Szeib oraz dr Elżbieta Turska.

Impreza skierowana była do dzieci w przedziale wieko-
wym 3-6 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Festyn miał na 
celu promowanie zdrowego i aktywnego sposobu spędzania 
wolnego czasu z całą rodziną. Dzięki sprzyjającej pogo-
dzie, studentom udało się zrealizować ustalony plan zajęć, 
w efekcie czego w imprezie uczestniczyło blisko 200 osób.
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