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Wybory prodziekanów
W dniu 9 listopada 2004 roku, o godz. 12.00 odbyły się
wybory na stanowiska Prodziekanów ds. Nauki i ds.
Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania. Nad
formalno-prawnym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: przewodniczący – dr hab.
Bogdan Ślusarz, sekretarz - mgr Robert Wysocki, protokolant - mgr Ilona Pyrek, członkowie: dr Patrycja
Łychmus, dr Anna Niewiadomska, mgr Joanna Zarębska
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oraz opiekun od strony prawnej mgr Borys wydział
Dąbrowski. Na mocy przeprowadzonego głosowania na stanowisko Prodziekana ds. Nauki zarządzania
został powołany profesor Lesław Koćwin, natomiast
obowiązki Prodziekana ds. Jakości Kształcenia obejmie
dr Joanna Wyrwa.
Nowo wybranym Prodziekanom serdecznie gratulujemy!
Anetta Barska

wydział
elektrotechniki,
informatyki
i telekomunikacji

W dniach 8 - 10 listopada przebywała w Fachhochschule Giessen-Friedberg (FH) delegacja Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
(WEIiT), której przewodniczył dziekan, prof. Wiesław
Miczulski. Celem wizyty było podsumowanie wyników
współpracy w roku 2004 oraz ustalenie planu wspólnych
przedsięwzięć na 2005 r. W tym miejscu warto przypomnieć, że w grudniu br. mija siedem lat od podpisania
przez rektorów Politechniki Zielonogórskiej i Fachhochschule Giessen-Friedberg ramowej umowy
o partnerskiej współpracy pomiędzy obydwiema uczelniami. Ze strony FH we współpracy od początku uczestniczą dwa wydziały: Elektro- und Informationstechnik
(EI) i Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik
(MNI), a ze strony Uniwersytetu – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.
Współpraca między wydziałami obejmuje wymianę
studentów oraz wspólnie prowadzone badania naukowe.
Najważniejszym osiągnięciem w dotychczasowej współpracy są uruchomione w roku akademickim 1998/99
Zintegrowane Studia Zagraniczne. Cechą wyróżniającą
te studia od innych form wymiany studentów są tzw.
„podwójne dyplomy”. Od początku projekt ten zakładał
dwustronną wymianę studentów. Studenci UZ w ramach
Zintegrowanych Studiów Zagranicznych, po zaliczeniu
czterech semestrów, odbywają roczne studia w FH
Giessen-Friedberg. Po powrocie naukę na kolejnych
semestrach kontynuują w Zielonej Górze. Studia kończą
się pracą dyplomową realizowaną równolegle na obydwu uczelniach.
Dla studentów z FH przewidziano w ramach współpracy uczestnictwo w uzupełniających studiach magisterskich na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Dotychczas w wymianie brali udział wyłącznie
studenci UZ. Łącznie studiowało i studiuje w FH już 29
studentów WEIiT. Jednak w tym roku nastąpił przełom.
Pierwsi studenci z Niemiec studiują od października na
WEIiT. Pięcioro absolwentów FH, aktualnie pracowników
inżynieryjno-technicznych na Wydziale MNI, rozpoczęło
w trybie indywidualnym studia uzupełniające na kierunku
informatyka. Opiekunem studentów jest prof. Dariusz
Uciński. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku
angielskim przez grupę pracowników Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych. Uczestnicy studiów
przebywają w Zielonej Górze przez kilka tygodni w czasie każdego z semestrów. Podczas wspomnianej na
wstępie listopadowej wizyty miała miejsce krótka uroczystość, podczas której niemieccy studenci otrzymali
z rąk dziekana WEIiT swoje indeksy (fot.). Warto w tym
miejscu również dodać, że do przełamania bariery psychologicznej związanej z podjęciem przez niemieckich
studentów studiów w Polsce przyczyniły się między
innymi wycieczki organizowane od dwóch lat do Zielonej
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W CHWILĘ PO WRĘCZENIU INDEKSÓW (STOJĄ OD PRAWEJ): PREZYDENT FH PROF. D.WENDLER,
J.PFEIFFER, S.SUEISS, PROF. W.MICZULSKI, L.MURSINA, CH.SEIDEMANN
(FOT. RYSZARD RYBSKI)

Współpraca
z Fachhochschule Giessen-Friedberg

Góry dla studentów FH. Uczestnikami jednej z wycieczek byli właśnie studenci, którzy aktualnie rozpoczęli
studia. Jak sami przyznają w rozmowach, bardzo
spodobała im się Zielona Góra, ponadto mieli okazję
poznać uczelnię i nawiązać bezpośrednie kontakty
z polskimi studentami. Inspiratorem i entuzjastą rozwijania kontaktów między studentami FH i UZ jest dziekan
wydziału MNI FH, prof. Axel Schumann-Luck.
Ryszard Rybski
koordynator współpracy FH - UZ

.......Instytut Informatyki i Elektroniki

Konferencja DESDes’04
W dniach od 15 do 17 września odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Projektowanie Systemów Cyfrowych – DESDes’04 (2nd International Workshop on
Discrete-Event System Design).
Jest to cykliczna konferencja o coraz szerszym, międzynarodowym zasięgu. Konferencja była miejscem
spotkania naukowców, teoretyków i praktyków, zaangażowanych w projektowanie systemów cyfrowych
i współpracujących z Instytutem Informatyki i Elektroniki.
Wśród uczestników byli naukowcy z: Białorusi, Brazylii,
Chin, Czech, Hiszpanii, Japonii, Niemiec, Portugalii
i Polski.
Zaprezentowano 32 referaty z dziedziny najnowszej
Szkoła Nauk Technicznych

