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WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH
INSTYTUT MATEMATYKI
Seminaria naukowe w Instytucie Matematyki
• Seminarium z algebry i teorii liczb
dr hab. K. Głazek, prof. UZ,
dr hab. A. Grytczuk, prof. UZ,
WNŚ, ul.Szafrana
• Seminarium z równań i nierówności funkcyjnych
i teorii iteracji
prof. dr hab. J. Matkowski,
czwartek, godz. 1500 – 1630 , WNŚ, ul. Szafrana
• Seminarium z analizy funkcjonalnej i topologii
prof. dr hab. M. Nowak
wtorek, godz. 1200 – 1400 , WNŚ, ul. Szafrana
• Seminarium z matematyki dyskretnej - 1
dr Danuta Michalak,
czwartek, godz. 915 – 1100, sala 340, WNŚ, ul. Szafrana
• Seminarium z matematyki dyskretnej - 2
prof. dr hab. M. Borowiecki,
czwartek, godz. 1115 – 1300, sala 340, WNŚ, ul. Szafrana
• Seminarium z optymalizacji
dr hab. A. Cegielski, prof. UZ

czwartek, godz. 1115 – 1245 , WNŚ, ul. Szafrana
• Seminarium z zastosowań matematyki
dr hab. Tadeusz Nadzieja, prof. UZ
dr hab. Wojciech Okrasiński, prof. UZ,
WNŚ, ul. Szafrana
• Seminarium z probabilistyki
dr hab. J. Misiewicz, prof. UZ,
WNŚ, ul. Szafrana
• Seminarium z teorii multifunkcji i jej zastosowań
dr hab. J. Motyl, prof. UZ
czwartek, godz. 915 – 1100, sala 502, WNŚ, ul. Szafrana
• Seminarium z algebry liniowej i zastosowań w statystyce
prof. dr hab. Jerzy K. Baksalary
pierwszy i trzeci wtorek m-ca, godz. 1600, WNŚ, ul. Szafrana
• Seminarium z modeli liniowych i ekonometrii
dr hab. S. Zontek, prof. UZ
czwartek, godz. 1700 – 1900, WNŚ, ul. Szafrana

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Nowa struktura organizacyjna Wydziału
W trakcie pierwszego w nowej kadencji posiedzenia
Rady Wydziału Zarządzania w dniu 25 września jej
przewodniczący profesor Daniel Fic przedstawił nową
strukturę organizacyjną naszego wydziału, która została
potwierdzona uchwałą Rady Wydziału. W ramach Wydziału Zarządzania funkcjonuje Instytut Organizacji
i Zarządzania oraz Instytut Zarządzania. Na stanowisko dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania wybrana została prof. Janina Stankiewicz. Funkcję zastępców dyrektora Instytutu pełnią prof. Mirosław Galicki
oraz dr Piotr Gawłowicz.
W ramach Instytutu Organizacji i Zarządzania funkcjonują następujące Zakłady:
Zakład Zarządzania i Marketingu – kierownik prof.
Janina Stankiewicz,
Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką
Publiczną - kierownik prof. Magdalena Graczyk,
Zakład Podstaw Informatyki i Zarządzania Produkcją - kierownik prof. Mirosław Galicki,
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Zakład Controllingu w Zintegrowanych Systemach
Zarządzania - kierownik prof. Paul Dieter Kluge.
Na stanowisko dyrektora Instytutu Zarządzania wybrany został prof. Mieczysław Dudek. Funkcję zastępcy
dyrektora Instytutu Zarządzania pełni prof. Tatiana
Rongińska.
W ramach Instytutu Zarządzania funkcjonują następujące Zakłady:
Zakład Systemów i Technik Zarządzania – kierownik prof. Daniel Fic,
Zakład Makroekonomii i Marketingu – kierownik
prof. Mieczysław Dudek,
Zakład Psychologii i Zarządzania – kierownik prof.
Tatiana Rongińska,
Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej –
kierownik prof. Maria Fic,
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych – kierownik prof. Lesław Koćwin.
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Z wyborczego kalendarza
Wrzesień obfitował na Wydziale Zarządzania w liczne
zebrania wyborcze.
27 września Rada Wydziału wybrała prof. Wernera
Gaidę na prodziekana ds. nauki Wydziału.
26 września odbyły się wybory uzupełniające do
Rady Instytutu Organizacji i Zarządzania spośród
pracowników niesamodzielnych będących nauczycielami akademickimi. Do Rady Instytutu wybrano
dr Marzenę Góralczyk oraz mgr Pawła Kużdowicza.
W tym samym dniu odbyły się również wybory
uzupełniające do Rady Instytutu Organizacji i Zarządzania spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Do Rady Instytutu Or-

ganizacji i Zarządzania wybrano mgr Krystynę Ratajczak.
25 września odbyły się wybory uzupełniające do
Rady Instytutu Zarządzania spośród pracowników
niesamodzielnych będących nauczycielami akademickimi. Do Rady Instytutu Zarządzania wchodzą
mgr Rajmund Binek oraz mgr Janina JędrzejczakGas. W tym samym dniu odbyły się również wybory
uzupełniające do Rady Instytutu Zarządzania spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Do Rady Instytutu Zarządzania wybrano
Łukasza Pabierowskiego.

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Zarządzania
Zgodnie z tradycją odbyła się wydziałowa inauguracja
nowego roku akademickiego 2002/2003. Na Wydziale
Zarządzania na pierwszy rok przyjęto 1389 studentów,
w tym 702 na studia dzienne. Ogółem na różnych specjalnościach na Wydziale Zarządzania w nowym roku

akademickim studiuje 3894 studentów, a wśród nich 1587 w systemie dziennym.
Wszystkim pracownikom i studentom życzymy samych sukcesów w nowym roku akademickim!
Anetta Barska

INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Konferencje naukowe
W dniach od 30 czerwca do 2 lipca Instytut Organizacji
i Zarządzania zorganizował siódmą już konferencję
naukową nt. „Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem”. Miejscem konferencji był malowniczo położony
pałac w Garbiczu. Piękne lasy i dwa jeziora znajdujące
się blisko pałacu nie tylko sprzyjały naukowej dyskusji,
ale pozwalały również na wypoczynek i oderwanie się
od codzienności.
W spotkaniu tym uczestniczyli również pracownicy
naukowi z zagranicy. Celem konferencji było zaprezentowanie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem w zmieniającym się otoczeniu.
W konferencji udział wzięło stu dwudziestu uczestni-

ków z dwudziestu jeden ośrodków akademickich
z kraju i z zagranicy. Zaprezentowano ponad sto referatów, które zostały opublikowane w dwutomowym wydaniu materiałów konferencyjnych. Wystąpienia pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich wywoływały, tradycyjnie już, ożywioną dyskusję
podczas obrad i w kuluarach. Uczestnicy konferencji
podkreślali w swoich wystąpieniach i dyskusjach potrzebę kontynuowania corocznych spotkań organizowanych przez Instytut Organizacji i Zarządzania, w celu
wymiany doświadczeń i poglądów o współczesnym
zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Marzena Czapaluk

Z myślą o kandydatach na studia
Dnia 8 listopada na zaproszenie profesora Paula Dietera Kluge, kierownika Zakładu Controllingu w Zintegrowanych Systemach Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski odwiedzili szczególni goście. Byli to uczniowie trzecich klas
Gimnazjum nr 2 im. Jana Keplera w Żaganiu wraz
z opiekunem Zbigniewem Białkowskim. Celem spotkania była promocja Uniwersytetu – przedstawienie
możliwości studiowania w Zielonej Górze. Uczniowie
zapoznali się z bazą lokalową oraz ofertą dydaktyczną
uczelni. Oprócz zwiedzenia m.in. nowego budynku
Wydziału Nauk Ścisłych, auli, biblioteki uczniowie
uczestniczyli w prezentacji oprogramowania w Labora-
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w Zintegrowanych Systemach Zarządzania na kierunku
zarządzanie i marketing, którą wraz z profesorem prowadzili mgr Paweł Kużdowicz oraz mgr Paweł Orzeszko. Prof. Kluge przygotował oczywiście kilka niespodzianek. Uczniowie otrzymali np. do rozwiązania zadanie w arkuszu Excel. Zaliczyli je na piątkę!

Agata Ostrowska
studentka specjalności Controlling w Zintegrowanych Systemach Zarządzania

Warsztaty naukowe „NASZA EUROPA”
W dniach 19-22 czerwca 2002 roku w Nowej Rudzie Słupcu pracownicy Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych Instytutu Zarządzania pod kierownictwem prof. Lesława Koćwina
podejmowali dyskusje na tematy związane z problematyką europejską. Uczestnicy warsztatów podjęli próbę
określenia granic Wspólnego Domu – Europy. Nie bez
znaczenia było miejsce spotkania – Muzeum Josepha
Wittiga, teologa i pisarza, wyznawcy zasady, iż życie
opiera się na wzajemnej bliskości ludzi, budujących
wspólnoty tradycji i celów, niezbędnych do kreowania
przyszłości. Ożywione konwersacje, którym przyświecała myśl przewodnia w duchu „Naszej Europy”, zaowocowały licznymi referatami.
Lesław Koćwin w referacie „Kim jest dla nas Joseph
Wittig?” przedstawił naukowy i literacki dorobek tego
pisarza i teologa; podobny wydźwięk miał referat Ryszarda Kesslera pt. „Joseph Wittig – człowiek i dzieło”.
Problemami i szansami Polski w strukturach europejskich zajęła się Magdalena Balak, pisząc na temat „Fundusze pomocowe Unii Europejskiej szansą na rozwój
regionów”. Zbigniew Binek natomiast, w referacie pt.
„Problemy z wielokulturowością w Polsce a integracja
z Unią Europejską”, rozważał pozytywne i negatywne
cechy opisanego zjawiska oraz szanse współistnienia
w obrębie jednego państwa mniejszości narodowych,
wyznaniowych, światopoglądowych.
Różnorodność kulturowa zainspirowała wielu uczestników dyskusji do wielu przemyśleń. Ludmiła Pawłowska i Anna Gierczuk zastanawiały się nad zjawiskiem
wielokulturowości w referacie „Wielokulturowość jako
pozytywny aspekt globalizacji” a Edyta Trybuchowska
w referacie „Akceptacja różnorodności kulturowej podstawą eurozarządzania”.
Problematyka tożsamości polskiej we wspólnej Europie znalazła odzwierciedlenie w wielu wystąpieniach.
Anna Gierczuk w referacie „Muzyka ponad narodami –
rozważania o tożsamości” dostrzegła rolę muzyki jako
łącznika narodowego; Magdalena Dalecka natomiast
posłużyła się badaniami opinii publicznej, by dowieść
„Czy Polacy identyfikują się z Europą?”. W referacie
Barbary Kobzarskiej-Bar pt. „Niemieckie dziedzictwo
kulturowe w świadomości współczesnych mieszkańców
Dolnego Śląska” odnajdujemy postrzeganie historii tego
regionu i elementów kultury niemieckiej w warunkach
przemiany świadomości społecznej Polaków.
Tematyka warsztatów objęła również problemy
współczesne, dotyczące społeczeństw polskich i niemieckich, co uwidocznił Borys Dąbrowski w referacie pt.
„Centrum przeciw Wypędzeniom. Czy rzeczywiście
konieczność?”.
Warsztaty naukowe uświetnili zaproszeni goście, mię-
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dzy innymi Teresa Bazała - Prezes Fundacji Odnowy
Ziemi Noworudzkiej, Jerzy Dudzik - Prezes Agencji
Rozwoju Regionalnego, oraz Julian Golak - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego.

Uczestnicy warsztatów złożyli wizytę burmistrzowi
Nowej Rudy oraz przewodniczącemu Powiatowego
Sejmiku Samorządowego celem zapoznania się z sytuacją społeczno-ekonomiczną regionu.

W czasie wolnym uczestnicy odbyli wycieczkę do
pięknego czeskiego miasteczka Broumov, a także zwiedzili odbudowany Kościół na Górze św. Anny. Warsztaty uświetniono wieczornymi spotkaniami przy muzyce,
której autorzy bądź wykonawcy uznani są za obywateli
świata oraz twórców, którzy czerpali inspiracje z wielu
kultur różnych narodów.
Pomysł organizacji warsztatów naukowych w Muzeum Josepha Wittiga w Nowej Rudzie-Słupcu został
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przychylnie przyjęty przez organizatorów, jak i uczestników spotkania. Obie strony wyraziły chęć kontynuacji
podjętej idei, tak więc obiecujemy dalsze cykliczne spotkania. Kolejne warsztaty planujemy zorganizować na
przełomie maja i czerwca przyszłego roku. Mamy nadzieję, że będą one jeszcze atrakcyjniejsze i bardziej
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owocne niż poprzednie.
Miesięcznik „Ziemia Kłodzka” publikuje w numerze
145 i kolejnych referaty uczestników warsztatów naukowych. Zapraszamy do lektury!
Magdalena Dalecka
Anna Gierczuk
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WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI,
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
Konferencja Kompatybilność elektromagnetyczna układów biologicznych
Problemy związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na środowisko biologiczne są od kilkudziesięciu lat przedmiotem badań uczonych różnych
specjalności. Szczególnie ostatnie lata, w których
w sposób lawinowy rozwija się telefonia komórkowa
i inne techniki telekomunikacyjne, obfitują w rozliczne
programy badawcze, poświęcone badaniu zagrożeń dla
środowiska biologicznego, wynikłych ze wszechobecności sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych.
Jako jego źródła mogą być rozważane urządzenia elektro- i magnetoterapeutyczne, systemy telefonii komórkowej, urządzenia gospodarstwa domowego czy elektroenergetyka. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na obiekty biologiczne to problem nośny społecznie i ważny naukowo. Pod hasłem „Kompatybilność

elektromagnetyczna układów biologicznych” w dniach
14 – 16 października br. w Dychowie koło Zielonej Góry
miała miejsce kolejna konferencja Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu.
Organizatorami spotkania byli: Polskie Towarzystwo
Zastosowań Elektromagnetyzmu, Instytut Informatyki
i Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Elektrotechniki oraz Polsko-Japońska Wyższa
Szkoła Technik Komputerowych z Warszawy.
Konferencję uroczyście otworzył na Uniwersytecie
Zielonogórskim dziekan Wydziału Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji prof. Jerzy Bolikowski.
Słowo wstępne do uczestników wygłosił oraz oficjalnego otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Komitetu
Naukowego, dyrektor Instytutu Informatyki i Elektroniki - prof. Marian Adamski.
Tematem przewodnim konferencji było wspólne zastanowienie się nad związkiem pola elektromagnetycznego z organizmami biologicznymi. Jest to powtarzający
się motyw i jednocześnie cel spotkania, jako że przedsięwzięcia takie odbywają się od kilku lat. Ich celem jest
też chęć przekazania szerszej publiczności wiedzy na
temat oddziaływań elektromagnetycznych, wiedzy
pozbawionej mitów, uprzedzeń, przekłamań i szumu
medialnego.
W konferencji wzięło udział wielu specjalistów zajmujących się wspomnianą wyżej tematyką na uczelniach
oraz instytutach naukowo-badawczych, zarówno z obszaru techniki jak i medycyny. Prelegenci reprezentowali Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Szczecińską, Centralny Instytut
Ochrony Pracy w Warszawie, Instytut Elektrotechniki
w Warszawie, Politechnikę Poznańską oraz naszą uczelnię.
Można było wysłuchać wielu interesujących prelekcji;
szczególną uwagę przyciągnęły wystąpienia dra medycyny Tomasza Zyssa - pracownika Kliniki Neurologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Katedry
Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz
dra medycyny Edwarda Koźluka, reprezentującego
Instytut Kardiologii w Warszawie. Pewne ciekawe
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