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Polscy i niemieccy debiutanci z Patronką akcji „debiuty naukowe - 2011” Panią dziekan 
Prof. magdaleną graczyk oraz Pomysłodawcą akcji, oPiekunem koła eko-zarządzania uz 
mgr inż. leszkiem kaźmierczakiem-Piwko z katedry zarządzania Środowiskiem i gosPodarką 
Publiczną uz

wiadomości  w ydziałowewiadomości  w ydziałowe

dzięki przedsięwzięciu uzyskali swój pierwszy dorobek 
naukowy. zostali oni podzieleni na trzy zespoły badaw-
cze. i tak:
> Studencki Międzynarodowy Zespół Badawczy nr 1 

(SMZB1) w składzie: maciej gawron,  emilia kitta, arka-
diusz zagajewski z uniwersytetu zielonogórskiego oraz 
arthur shageev z uniwersytetu im. christiana-albrech-
ta w kiel zajął się problematyką Europejskiego syste-
mu ekoznakowania i jego roli w ograniczaniu zagrożeń 
przemysłowych;

> Studencki Międzynarodowy Zespół Badawczy nr 2 
(SMZB2) w składzie: anna andrykiewicz justyna słoni-
miec tomasz łagutko z uniwersytetu zielonogórskiego 
oraz ingo kolar z uniwersytetu im. christiana-albrechta 
w kiel zajął się zagadnieniem Ecolabellingu jako pro-
ekologicznego instrumentu stymulacji popytu na rynku 
produktów konsumpcyjnych;

> Studencki Zespół Badawczy nr 3 (SZB3) w składzie: 
kamila zagajewska, artur Hasiuk z uniwersytetu 
zielonogórskiego zajął się problematyką Aspektów 
ekologicznych jako stymulatorów sprzedaży samocho-
dów.

w ramach akcji przebadano m.in. 200. studentów  
z zielonogórskiej uczelni oraz 200. studentów uniwersy-
tetu im. christiana albrechta z kiel w zakresie znajomo-
ści problematyki ekoznakowania oraz kryteriów wyborów 
konsumenckich. wyniki przeprowadzonych badań posłu-
żyły do stworzenia debiutanckich artykułów naukowych.  
 w przyszłym roku planowana jest kolejna, czwarta edycja 
akcji Debiuty naukowe - 2012. więcej na temat zakoń-
czonej akcji Debiuty Naukowe – 2011 na stronie koła na-
ukowego eko-zarządzania uniwersytetu zielonogórskiego  
www.ecomanagement.pl. zapraszamy.

WEiZ

Nowi doktorzy na Wydziale Elektrotechniki, Informa-
tyki i Telekomunikacji

dr inż. Jacek Bieganowski

06.07.2011 roku na wydziale 
elektrotechniki, informatyki i tele-
komunikacji uz odbyła się publicz-
na obrona rozprawy doktorskiej 
pracownika instytutu informatyki 
i elektroniki, mgr. inż. jacka bie-
ganowskiego, pt.: Metody synte-
zy mikroprogramowanych ukła-
dów sterujących zorientowane na 
zmniejszenie układu adresowego. 
Promotorem rozprawy był prof. 
alexander barkalov. recenzentami 
pracy byli prof. dr hab. inż. dariusz kania i prof. larysa 
titarenko. rada wydziału nadała mgr. inż. jackowi biega-
nowskiemu stopień doktora nauk technicznych w dyscypli-
nie informatyka.

dr inż. Błażej Cichy

29 czerwca 2011 r., na 
wydziale elektroniki Po-
litechniki wrocławskiej, 
odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej 
mgr. inż. błażeja cichego 
pracownika instytutu ste-
rowania i systemów infor-
matycznych pod tytułem 
An Analysis and Control 
of Multi-dimensional (nD) 

Spatio-temporal Systems Non-causal in the Spatial Varia-
bles (tytuł w języku polskim Analiza i sterowanie czaso-
przestrzennych systemów wielowymiarowych (nD)).

Promotorem pracy był prof. krzysztof gałkowski, nato-
miast recenzentami byli prof. dariusz uciński z uniwer-
sytetu zielonogórskiego oraz prof. wojciech mitkowski  
z akademii górniczo-Hutniczej w krakowie. rada instytutu 
informatyki, automatyki i robotyki pod przewodnictwem 
prof. czesława smutnickiego, zdecydowała o nadaniu mgr. 
inż. błażejowi cichemu stopnia doktora nauk technicznych 
w dyscyplinie automatyka i robotyka oraz o wyróżnieniu 
pracy doktorskiej.

błażej cichy urodził się w 1976 roku w wolsztynie.  
w 1996 roku ukończył technikum elektroniczne przy ze-
spole szkół elektronicznych w zielonej górze. w 2003 r. 

WydZIał ElEkTroTEChNIkI,  
INforMaTykI I TElEkoMuNIkaCJI
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wiadomości  w ydziałowe

ukończył studia magisterskie na uniwersytecie zielono-
górskim broniąc pracę pt.: Procesy powtarzalne. Zastoso-
wanie podejścia LMI. w tym samym roku rozpoczął pracę 
jako asystent w instytucie sterowania i systemów infor-
matycznych uniwersytetu zielonogórskiego. Pod opieką 
prof. krzysztofa gałkowskiego rozpoczął badania i pracę 
nad rozprawą doktorską, a w 2008 r. uzyskane rezultaty 
pozwoliły na otwarcie przewodu doktorskiego. tematyka 
pracy oraz główne zainteresowania naukowe dr. b. ciche-
go są związane z tematyką liniowych procesów powtarzal-
nych oraz ich stosowania do zadań iteracyjnego sterowa-
nia z uczeniem w szczególności dla systemów z dynamiką 
czasowo-przestrzenną.

IX konferencja dydaktyczna  
Instytutu Metrologii Elektrycznej

27 i 28 września 2011 roku w ośrodku szkoleniowo – wy-
poczynkowym uniwersytetu zielonogórskiego w lubiato-
wie nad jeziorem sławskim, odbyła się iX konferencja dy-
daktyczna instytutu metrologii elektrycznej. 

celem konferencji, organizowanej corocznie, jest pre-
zentacja oraz dyskusja zagadnień dotyczących stanu ak-
tualnego oraz perspektyw rozwoju instytutu metrologii 
elektrycznej w obszarze dydaktyki oraz działalności na-
ukowo-badawczej. 

Podczas tegorocznej konferencji zaprezentowano pakiet 
nowych ustaw reformujących system szkolnictwa wyższe-
go i nauki oraz krajowe ramy kwalifikacji. Po prezenta-
cjach przeprowadzono dyskusję na temat przewidywa-
nych zmian w planach i programach studiów związanych 
z wdrażaniem krajowych ram kwalifikacji. omówiono 
również sprawy organizacyjne dotyczące rozpoczynające-

go się roku akademickiego. Podczas konferencji uroczy-
ście pożegnano odchodzącego na emeryturę wieloletniego 
pracownika instytutu i kolegę, dr. inż. eugeniusza roż-
nowskiego. odbyło się również spotkanie koleżeńskie przy 
ognisku. w czasie wolnym dużym powodzeniem cieszyły 
się spacery po lesie i zbieranie grzybów. 

Leszek Furmankiewicz

Seminaria Naukowe

w semestrze zimowym przewidziano następującą pro-
blematykę:

> 07.11.2011 wpływ sposobu przygotowania danych 
dla sieci neuronowej gmdH na wynik prognozowania 
poprawek dla UTc (pL) - mgr inż. łukasz sobolewski 
(doktorant ime),

> 21.11.2011 Metody analizy zależności czasowych 
w bezprzewodowych sieciach sensorowych  - mgr 
inż. dariusz Eljasz (IME),

> 05.12.2011 wpływ impedancji pasożytniczych na 
dokładność cyfrowego niezrównoważonego kompara-
tora impedancji - mgr inż. kamil kontorski (doktorant 
ime),

> 12.12.2011 analiza porównawcza słabo nieliniowych 
sinusoidalnych drgań samowzbudnych w autonomicz-
nych układach analogowych i cyfrowych - dr inż. Prze-
mysław krzyk (ime).

seminaria odbywają się w sali konferencyjnej weiit 
(bud. a-2, sala 6a) o godz. 10.00.

seminaria prowadzi prof. ryszard rybski.

Ewa Zaleska

INSTyTuT METrologII ElEkTryCZNEJ
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Workshop on Current Problems in Physics 2011

konferencja „workshop on current Problems in Physics 
2011” (wcPP’11) odbyła się w tym roku w dniach 24-26 
października w instytucie fizyki uz. zorganizowana zosta-
ła pod patronatemrektora uniwersytetu zielonogórskiego, 
prof. czesława osękowskiego. konferencja jest już czwar-
tym spotkaniem fizyków i astronomów z wydziału fizyki i 
astronomii uniwersytetu zielonogórskiego z ich kolegami 
z narodowego uniwersytetu im. iwana franko we lwowie. 
z założenia ma ona służyć jako coroczne forum dla spo-
łeczności fizyków i astronomów z tych ośrodków, pozwala-
jące na wymianę doświadczeń i dzielenie się swoimi wy-
nikami pracy naukowej. należy pamiętać, że formuła tej 
konferencji nie jest zamknięta i jest stale wzbogacana. w 
tym roku zaproszeni zostali też uczestnicy z innych ośrod-
ków z Polski (uniwersytet im. a. mickiewicza w Poznaniu, 
Politechnika wrocławska) oraz z zagranicy (laboratorium 
optyki czeskiej akademii nauk i uniwersytetu Palackie-
go w ołomuńcu, imperial college of science technology 
and medicine w londynie, instytut fizyki ciała stałego we 
lwowie). Prezentowane były komunikaty naukowe, któ-
rych autorzy pracują w wyżej wymienionych ośrodkach, 
a także w instytucie genetyki mikrobiologii uniwersyte-
tu wrocławskiego, instytucie niskich temperatur i badań 
strukturalnych Pan, uniwersytecie w lejdzie, instytucie 
fizyki słowackiej akademii nauk w bratysławie, ogółem 
podczas dwóch dni roboczych zaprezentowano 25 komuni-
katów. w ramach konferencji po raz pierwszy zorganizo-
wana została specjalna sesja „young Physicsts session” dla 
doktorantów by mogli oni zaprezentować rezultaty swojej 
pracy naukowej. tematyka konferencji była bardzo szero-
ka i dotyczyła takich zagadnień fizyki i astronomii współ-
czesnej jak nanotechnologia, modelowanie procesów sto-
chastycznych, fizyka układów skorelowanych, kwantowa 
teoria informacji, spektroskopia, zastosowanie fizyki w 
medycynie i innych. Ponadto, w tym roku organizatorzy 
postanowili szczególnie zaakcentować tematykę związaną 
z optyką, szczególnie z optyką kwantową. Po raz pierwszy 
zaproszono też jako specjalnych gości (invited speakers) 
naukowców o uznanej światowej renomie, by wygłosi-
li swoje referaty dotyczące kluczowych zagadnień fizyki 
współczesnej. i właśnie dwa z tych referatów dotyczły 
zagadnień związanych z optyką kwantową. zaproszonymi 
gośćmi byli prof. ivan Vakarczuk z uniwersytetu we lwo-
wie, prof. jan Perina jr. z  laboratorium optyki czeskiej 
akademii nauk i uniwersytetu Palackiego w ołomuńcu 
oraz prof. adam miranowicz z wydziału fizyki uniwersyte-
tu im. a. mickiewicza w Poznaniu.

należy podkreślić, że konferencja ta stanowi istotny 
element stale rozwijanej współpracy pomiędzy uniwer-

wiadomości  w ydziałowe

laureat konkursu Siemensa na najlepszą pracę dy-
plomową

w roku akademickim 2010/2011 uniwersytet zielonogór-
ski po raz pierwszy wziął udział w organizowanym przez 
Politechnikę warszawską, pod patronatem firmy siemens, 
konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą zasto-
sowania systemów sterowania simatic. z wydziału elek-
trotechniki, informatyki i telekomunikacji zgłoszono czte-
ry prace inżynierskie: Projekt systemu radiowej identyfi-
kacji produktu z wykorzystaniem sterownika S7-1200 inż.  
filipa majewskiego, promowaną przez dr. inż. jarosława 
gramackiego, Projekt symulatora obecności domowni-
ków na bazie sterowników programowalnych PLC firmy 
Siemens inż. łukasza Świerzko, promowana przez dr. inż. 
jarosława gramackiego, Programowanie systemów komu-
nikacji z użytkownikiem w sterownikach Siemens SIMATIC 
inż. marcina Pucha, promowaną przez dr inż. małgorzatę 
kołopieńczyk oraz Przykłady algorytmów sterowania bu-
dynkiem inteligentnym na sterowniku S7-1200 autorstwa 
krystiana golembki, promowaną przez dr. inż. wojciecha 
zająca.

Praca krystiana golembki, studenta instytutu informa-
tyki i elektroniki, zajęła trzecie miejsce w konkursie. 27 
czerwca 2011 r. w auli Politechniki warszawskiej odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród. laureat oprócz nagrody 
indywidualnej zdobył także dla wydziału dodatkowe wy-
posażenie do laboratorium sterowników logicznych no-
wej generacji, dzięki czemu została wzbogacona baza na-
ukowo-dydaktyczna. warto wspomnieć, że laboratorium 
to będzie podstawą do organizacji na naszym wydziale 
akademii automatyki siemensa.

warto dodać, że laureat konkursu kontynuuje studia na 
drugim stopniu i aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz 
rozwoju wydziału, m.in. jako założyciel i przewodniczący 
studenckiego koła informatyki i elektroniki, za co otrzy-
mał wyróżnienie dziekana wydziału.

Karolina Łata

WydZIał fIZykI I aSTroNoMII


