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nia z uczniami został wygłoszony referat pt. Matematyk
w cyfrowym świecie oraz zorganizowane i przeprowadzone warsztaty Szyfrowanie poufnych wiadomości. Celem
spotkania było uzmysłowienie młodym ludziom, że funkcjonowanie we współczesnym świecie jest niemożliwe bez
znajomości matematyki, a także zapoznanie z ofertą dydaktyczną WMIiE UZ.
Przedstawicieli Koła cieszył fakt, że uczestnicy obozu
naukowego wykazali duże zainteresowanie omawianymi
tematami oraz aktywnie uczestniczyli w przygotowanych
dla nich zajęciach.
Mamy nadzieję, że dzięki aktywności Koła młodzież
przed, jak i po maturze zwróci wzrok ku naszemu Wydziałowi.

_Po raz drugi nagrodzono Studenckie Koło Naukowe

Laboratorium „Matematyczne” Paradoks za wyróżniającą się działalność

3 października 2016 r. podczas inauguracji roku
akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Zielonogórskim
Koło Naukowe Laboratorium „Matematyczne” Paradoks
z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Uniwersytetu Zielonogórskiego zostało nagrodzone za
wyróżniającą się działalność przez JM Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego
dyplomem oraz voucherem upominkowym o wartości 25
pkt. do ubiegania się o środki dotacji przyznanej przez
Klub Radnych Zielona Razem w Konkursie na Działalność
Maciej Kubiak Kół Naukowych Studentów i Doktorantów.

Krystyna Białek
opiekun Koła LMP

fot. z wydziału

przewodniczący Koła LMP

__wydział mechaniczny

_MTPE 2016

fot. z wydziału

W dniach 13-14 października br., na Wydziale Mechanicznym UZ, odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja naukowa Methods and Tools in Production Engineering
(MTPE 2016), której organizatorem był Instytut Informatyki
i Zarządzania Produkcją. W konferencji udział wzięli na-

ukowcy i praktycy z Czech, Polski, Słowacji oraz Niemiec.
Podczas posiedzeń zaprezentowano prace naukowe z następujących obszarów problemowych: modelowanie i optymalizacja produktów i procesów produkcyjnych, zarządzanie cyklem życia produktu, jakość i rozwój produktów,
zarządzanie produkcją i usługami oraz logistyka produkcji.
W ramach konferencji, goście mieli również okazję zapoznania się z działalnością Centrum Przedsiębiorczości
i Transferu Technologii UZ oraz zwiedzenia laboratoriów
Parku Naukowo-Technologicznego UZ. Podczas uroczystej
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kolacji omówiono szczegóły dotyczące kolejnej edycji formacji dotyczących konferencji można znaleźć na strokonferencji jak również dalszej współpracy. Organizatorzy nie: www.konferencje.iizp.uz.zgora.pl/mtpe/
Tomasz Belica
pragną złożyć podziękowania dla Zielonogórskiego Rynku
Rolno-Towarowego S.A. za wsparcie finansowe. Więcej in-

__wydział PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
__Międzynarodowa

Konferencja Naukowa
Choroba Alzheimera – wyzwania i obszary wsparcia społecznego

20 października 2016 r. w murach Uniwersytetu Zielonogórskiego, na Wydziale Pedagogiki,
Psychologii i Socjologii odbyła
się Międzynarodowa Konferencja
Naukowa Choroba Alzheimera
– wyzwania i obszary wsparcia
społecznego.
Okazją do zorganizowania
Konferencji stało się 10-lecie działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera.
Organizatorami Konferencji byli: Zakład Profilaktyki Społecznej i Katedra Pedagogiki Specjalnej oraz Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą
Alzheimera1. To już kolejne wspólne przedsięwzięcie odpowiadające społecznym potrzebom, podejmujące ważny problem nie tylko osób chorych, ale i ich rodzin oraz opiekunów.
Znaczenie problematyki i skala zjawiska skłaniają do wnioskowania o narastającym problemie społecznym i konieczności podejmowania działań pomocowych w zakresie diagnozy
sytuacji osób chorych, skierowanej do nich pomocy oraz systemowego wsparcia ich opiekunów i rodzin.
Zaproszenie do Komitetu Naukowego Konferencji przyjęły osoby, które nie są obojętne wobec trudnej sytuacji osób
niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin, a w swej pracy

1 W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji weszli: dr Agnieszka
Nowicka, Uniwersytet Zielonogórski – sekretarz, dr Ewa Janion, Uniwersytet Zielonogórski, dr Jolanta Lipińska–Lokś, Uniwersytet Zielonogórski,
mgr Wioleta Baziuk, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i
Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, mgr Monika Żurawska, Dzienny
Dom „Senior – WIGOR” w Zielonej Górze, lic. Marta Nowicka, Studentka
Filologii Angielskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, mgr Astina Koch i
mgr Sławomir Sobański (doktoranci UZ, lic. Paulina Haenel i lic. Dominika Niemirowska – studentki pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim.

podejmują działania na ich rzecz. W Komitecie Naukowym
znaleźli się: Prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD., University
of Comenius Bratislava, Slovak Republic, dr hab. Grażyna
Miłkowska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Polska, dr
hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski,
Polska, Dr. habil Fábián Gergely, Faculty of Health of the
University of Debrecen, Hungary, Dr László Patyán, Faculty
of Health of the University of Debrecen, Hungary, PhDr.
Pavol Kopinec, Independent researcher, Slovak Republic.
Patronat nad Konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu
Zielonogórskiego prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński,
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak,
Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.
Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali: dr hab. inż.
Andrzej Pieczyński, prof. UZ - Prorektor Uniwersytetu
Zielonogórskiego ds. Rozwoju i dr hab. Marek Furmanek, prof.
UZ - Dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.
Obaj zwrócili uwagę na to, że Uniwersytet, Wydział jest odpowiednim miejscem na tę Konferencję, gdyż podejmowana
problematyka zawsze była tu obecna, ważna, dyskutowana.
Głos na wstępie zabrał także Piotr Bromber, p.o. Dyrektora
zielonogórskiego oddziału NFZ, który zwrócił uwagę na ważne
słowa: wsparcie, relacja, bycie przy…, które w dzisiejszych
czasach tak trudno wypełnić treścią, a przecież mimo osiągnięć medycyny są tak ważne w trudnej sytuacji każdej chorej osoby. Także prof. Grażyna Miłkowska, Kierownik Zakładu
Profilaktyki Społecznej, Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia
Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera
wskazała na ważność podejmowanej problematyki konferencyjnej i rolę Lubuskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego,
działającego w środowisku lokalnym już od 10 lat.
Konferencja adresowana była do opiekunów rodzinnych,
pracowników naukowych i zawodowo związanych z problematyką choroby Alzheimera oraz wszystkich zainteresowanych proponowanymi tematami. Wzięło w niej udział
blisko 150 osób.
Przyjęte cele Konferencji, jakimi była popularyzacja
wiedzy na temat choroby Alzheimera, jej medycznych
i społecznych aspektów oraz wymiana doświadczeń w zakresie potrzeb i opieki nad osobami dotkniętymi chorobą
Alzheimera – zostały zrealizowane.
Bogaty program Konferencji w pełni został wypełniony
przez uznane za wiodące problemy:
1. Medyczne i społeczne aspekty choroby Alzheimera,
2. Wsparcie społeczne osób dotkniętych chorobą Alzheimera – doświadczenia polskie i zagraniczne,
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