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Biznes dla studentów UZ 

Firma Streamsoft, znany ogólnopolski producent i do-
stawca oprogramowania dla biznesu, nagrodzony Złotym 
Laurem Konsumenta 2010 - w ramach współpracy z Uni-
wersytetem Zielonogórskim, przeprowadziła w dniach 13 
– 14.10.2010 r. kolejną edycję nieodpłatnego szkolenia w 
zakresie finansów i księgowości na bazie systemu klasy 
ERP (ang. Enterprise Resource Planning). Szkolenie skie-
rowane było do studentów wyższych roczników studiów z 
zamiarem podniesienia ich kwalifikacji oraz zwiększenia 
ich atrakcyjności na rynku pracy. Szkolenie przeprowadzili 
doświadczeni specjaliści ds. wdrożeń, którzy realizowa-
li wdrożenia systemu w takich firmach jak: Inter Groc-
lin Auto, Bohamet, Bezalin, Gorgiel. Analiza inwestycji 
przedsiębiorstw wskazuje, iż duża część przedsiębiorców 
zainwestowała w ostatnim okresie w informatyzację wła-
snych firm, szczególnie w systemy zintegrowane klasy ERP 
i doceniają kandydatów na pracowników z praktyką w za-
kresie ich obsługi. Zwiększenie możliwości podjęcia atrak-
cyjnej pracy przekłada się na zainteresowanie taką formą 
dokształcania wśród studentów, a Uniwersytet Zielono-
górski wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu studentów 
oraz przedsiębiorców proponuje różne formy współpracy 
w ramach procesu edukacji, również wspierając realizację 
kursów dokształcających. 

Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia otrzy-
mało 24 studentów. Jedna osoba otrzymała wyróżnienie 
oraz upominek ufundowany przez organizatora kursu firmę 
StreamSoft. Studenci zostali poinformowani o możliwości 
podjęcia atrakcyjnej pracy w firmie StreamSoft – aktual-
na oferta obejmowała kilka stanowisk. Ponadto, uczest-
nikom szkolenia zaproponowane zostało uczestnictwo w 
programie praktyk studenckich organizowanych w ramach 
współpracy WMiE z przedstawicielami branży IT. Kolejna 
edycja szkolenia planowana jest na przyszły rok akade-
micki natomiast szczegółowe informacje oraz formularz 
zgłoszeniowy dotyczący uczestnictwa dostępny będzie na 
stronie www.fe.wmie.uz.zgora.pl. 

Janusz Jabłoński

XXXI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRIBOLOGICZNA

20-23.09.2010 r. w Łagowie Lubuskim, odbyła się XXXI 
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRIBOLOGICZNA. Głów-
nym hasłem szkoły było BADANIE I KSZTAŁTOWANIE WŁA-
ŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH WĘZŁÓW TARCIA – TEORIA I 
PRAKTYKA.  

Organizatorem Szkoły były: Sekcja Podstaw Eksploatacji 
Komitetu Budowy Maszyn PAN, Polskie Towarzystwo Tribo-
logiczne, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn Wydziału 
Mechanicznego – Uniwersytet Zielonogórski.

Konferencja została przygotowana przez pracowników 
Zakładu Obróbki Ubytkowej i Eksploatacji Maszyn w skła-
dzie:
>	LABER Stanisław – przewodniczący konferencji,
>	LABER Alicja – zastępca przewodniczącego konferencji,
>	ADAMCZUK Krzysztof – sekretarz konferencji,
>	LEWANDOWSKI Albert,
>	JENEK Mariusz,
>	LABER Agnieszka – „DIAMENT” Zielona Góra,
>	ARMATA Elżbieta,
>	GÓRNA Janina,
>	MARUDA Radosław.

Program Konferencji obejmował następujące problemy:
>	dobór materiałów na węzły tarcia,
>	projektowanie i konstytuowanie warstwy wierzchniej,
>	technologie konstytuowania warstwy wierzchniej,
>	mechanizmy tribofizyczne i tribochemiczne procesów 

eksploatacji: tarcie suche, płynne, graniczne oraz zuży-
cie i zatarcie,

>	smarowanie i substancje smarowe,
>	diagnostyka węzłów tarcia – metody, urządzenia i moni-

torowanie,
>	zastosowanie technicznych rozwiązań tribologicznych,
>	tribologiczne problemy w przemyśle górniczym rud mie-

dzi i wiertniczym w poszukiwaniu nafty i gazu,
>	tribologia i trybotechnika, a ochrona środowiska.

Całość obrad była prowadzona w trzech wiodących sek-
cjach:
>	Sekcja „Smarowania”,
>	Sekcja „Materiałowa”,
>	Sekcja „Tarcie i zużywanie”.

Podczas uroczystej ceremonii otwarcia konferencji 
profesor Jarosław Sęp przypomniał sylwetki zawodowe 
trzech jubilatów, obchodzących w bieżącym roku siedem-
dziesięciolecie urodzin. Byli to Profesorowie Jan Burcan 
z Politechniki Łódzkiej oraz Antoni Neyman i Jan Sikora z 
Politechniki Gdańskiej. Ważnym wydarzeniem było także 
wręczenie dorocznej nagrody PTT Profesorowi Włodzimie-
rzowi Sułkowi z Politechniki Radomskiej.

Potwierdzeniem dobrego poziomu merytorycznego pre-
zentowanego przez Autorów było duże zainteresowanie 
referatami, manifestowane wysoką frekwencją w obra-
dach, pomimo pięknej pogody. Uczestnicy biorący udział 
w obradach, prowadzili ożywione dyskusje, zarówno po 
wygłaszanych referatach jak i w kuluarach, co sprzyjało 

wydZIAł mEChANICZNy
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pogłębieniu integracji krajowych środowisk naukowych 
zajmujących się dyscyplinami naukowymi, współtworzą-
cymi interdyscyplinarny obszar badań tribologicznych.

Ogółem w konferencji brało udział 95 uczestników, wśród 
nich przedstawiciele, między innymi: KGHM Polska Miedź 
S.A., PPNiG. Zgłoszono 92 referaty, z czego wygłoszono 87 
referatów w obradach sekcyjnych, a 10 w plenarnych. Aby 
umożliwić wszystkim uczestnikom wygłoszenie referatów, 
obrady trwały przez cały okres konferencji w godzinach od 
900 do 1800, w trzech sekcjach równolegle.

Po obradach uczestnicy konferencji mieli możliwość 

zwiedzania okolic Łagowa, zebrania grzybów jak i skorzy-
stania z atrakcji na jeziorze. 

Konferencja została bardzo wysoko oceniona pod wzglę-
dem organizacyjnym, merytorycznym jak i poziomu wy-
głaszanych referatów. Zostało to udokumentowane listem, 
który otrzymał przewodniczący komitetu organizacyjnego 
Pan Profesor Stanisław Laber od Przewodniczącego Zespo-
łu Tribologii Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy 
Maszyn PAN Pana Profesora Jana Burcana.

Tomasz Belica

wydZIAł NAUK BIOLOGICZNyCh

Sukces młodych przyrodników we Lwowie

Już po raz trzeci studenci 
Wydziału Nauk Biologicznych 
- członkowie Koła Naukowego 
Biologów UZ, odwiedzili Lwów 
i  uczestniczyli w VI międzyna-
rodowej Konferencji Nauko-
wej  Youth and Progress of 
Biology. Konferencja odbyła 
się  21-24 września 2010 roku, a 
organizatorem był  Wydział Bio-
logiczny Lwowskiego Uniwersy-
tetu Iwana Franki. 

Krótko o historii Wydziału. 
Tradycje badań biologicznych 
na Uniwersytecie Lwowskim 
sięgają końca XVIII wieku. 
Szczególne znaczenie na prze-
łomie XVIII I XIX wieku miały ba-
dania flory Podkarpacia. W 1852 
powstała Katedra Zoologii, któ-
rą od 1884 roku kierował polski 

przyrodnik, były zesłaniec syberyjski, Profesor Benedykt 
Dybowski – wybitny badacz fauny jeziora Bajkał, Przybaj-
kala, Kamczatki, rzeki Amur i brzegów Morza Japońskiego. 
Dybowski był założycielem Muzeum Zoologicznego, nato-
miast Profesor Hiacynt Łobarzewski w 1852 roku założył 
przy Uniwersytecie Lwowskim Ogród Botaniczny.

Lista wybitnych naukowców pracujących w murach Uni-
wersytetu Lwowskiego jest długa, jednak nie sposób nie 
przypomnieć Jakuba Parnasa – profesora tego uniwersyte-
tu w latach 1920-1940, wybitnego twórcę polskiej bioche-


