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XX Jubileuszowa Konferencja TMM

Informacja o grantach – 2006 r.

W dniach 17 – 19 września odbyła się w Zielonej Górze na
Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego
XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo – Dydaktyczna
Teorii Maszyn i Mechanizmów. Nadesłano ponad 120
artykułów, z których Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. Józefa Wojnarowskiego, zakwaliﬁkował
88. W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji
weszli: przewodniczący prof. Mirosław Galicki, członkowie: Radosław Barańczak, dr Piotr Gawłowicz, Aneta
Hilmanowicz, dr Piotr Kuryło, dr Krzysztof Łasiński, dr
Grzegorz Pająk, Mariusz Sawicki.
Patronat honorowy nad Konferencją przyjął Rektor
Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Czesław Osękowski
a ponadto członkiem Komitetu Naukowego został
Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Edward Kowal.
Odbyło się jedno posiedzenie plenarne, na którym swoje referaty przedstawili prof. Marko Ceccarelli – Sekretarz
Generalny IFToMM (The International Federation for
the Promotion of Machine and Mechanism Science)
oraz prof. Andrés Kecskeméthy – Dziekan Wydziału
Mechanicznego Uniwersytetu Duisburg-Essen i jednocześnie Redaktor Naczelny czasopisma International
Journal of Mechanism and Machine Theory. Obrady odbywały się w 9 sekcjach tematycznych.
W czasie trwania Konferencji odbyły się także dwa
posiedzenia Polskiego Komitetu TMM. Na drugim posiedzeniu rezygnację z pełnionej funkcji złożył Prof.
Stefan Miller. Odbyły się wybory, w wyniku których
funkcję Przewodniczącego powierzono ponownie
prof. Józefowi Wojnarowskiemu, wiceprzewodniczącym został prof. Antoni Gronowicz, a sekretarzem dr
Stanisław Zawiślak.

W czerwcu 2006 roku został zatwierdzony przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt
Badawczy Promotorski (Nr 3 T08C 015 30) pt.: Wpływ
gięcia na charakterystykę in vitro anodowej warstwy
wierzchniej implantowego stopu tytanu Ti6Al4V, który ﬁnansowo wspomaga realizację pracy doktorskiej
mgr inż. Agnieszki Kierzkowskiej, pracownika Instytutu
Budowy i Eksploatacji Maszyn Wydziału Mechanicznego.
Kierownikiem projektu i jednocześnie promotorem pracy
jest prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik. Realizacja projektu
obejmuje lata 2006 - 2007r.

Mirosław Galicki

***
W dniach 3 - 10 lutego przyszłego roku gościem
Wydziału będzie Zsolt Páles z Uniwersytetu W
Debreczynie. Jest to światowej klasy specjalista w
dziedzinie równań i nierówności funkcyjnych, teorii
optymalizacji oraz teorii punktów stałych. Od wielu lat
współpracuje z polskimi naukowcami, szczególnie z
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Profesor
Páles jest członkiem Węgierskiej Akademii Nauk.
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Agnieszka Kierzkowska

Otwarcie przewodu doktorskiego
W dniu 22.11.2006 odbyło się na Wydziale
Mechanicznym otwarte seminarium naukowe, na którym mgr inż. Radosław Maruda przedstawił problematykę badawczą na temat: Badania skrawalności wybranych stali węglowych w warunkach MQCL.
W tym dniu Rada Wydziału Mechanicznego otworzyła przewód doktorski mgr. inż. Radosławowi Marudzie
na temat: Badania skrawalności wybranych stali węglowych w warunkach MQCL. Promotorem pracy doktorskiej jest prof. Eugenie Feldshtein.
Radosław Maruda

Warsztaty Dyplomanta
W dniu 12.12.2006 r. w godz. 10:00 do 12:00 w s. 17
A-9 odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu: Warsztaty
Dyplomanta, czyli jak dobrze napisać pracę dyplomową. Spotkanie poprowadzi dr Jerzy Godziszewski.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Krzysztof Białas-Heltowski

wydział
matematyki
informatyki
i ekonometrii

***

Mariusz Michta na zaproszenie profesora
Jerzego Zabczyka wygłosił w październiku i listopadzie w Instytucie Matematycznym Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie cykl wykładów na temat
„Problem martyngałowy dla równań stochastycznych z
ogólnym szumem”.

***

Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki,

32

grudzień

2006/styczeń

2007

Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego
jest organizatorem i propagatorem Międzynarodowego
Konkursu Matematycznego Matematyka bez granic (po
raz czwarty) w Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim.
W Polsce konkurs ten organizowany jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Konkurs
przeznaczony jest dla zespołów klasowych klas trzecich
gimnazjów oraz dla klas pierwszych liceów i i techników.
Do 10 grudnia 2006 r. nauczyciele mogli zgłaszać
swoje klasy do udziału w XVIII edycji tego konkursu.
Finał konkursu odbędzie się w pierwszej dekadzie marca 2007 roku.
Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje na
stronie www.ptm.uz.zgora.pl

***
Wydział zaprasza na Spotkanie
Matematyczno–Muzyczne. Jest to
impreza popularno-naukowa skierowana do szerokiej grupy odbiorców
– od młodzieży szkolnej poprzez studentów do najstarszych mieszkańców
naszego miasta i regionu.

Obrony rozpraw doktorskich
• 11 października br. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Synówki-Bejenki pt. Estymacja dopuszczalna efektów stałych i losowych w modelach liniowych.
Rozprawę przygotowano pod kierunkiem prof. Stefana
Zontka (UZ), recenzentami byli: prof. Augustyn Markiewicz z Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz prof. Roman
Zmyślony (UZ).
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• 15 listopada odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Chwastyk. Tytuł rozprawy: Pojęcia
niezależności w algebrach z działaniami co najwyżej
dwuargumentowymi. Promotorem był prof. Aleksander
Grytczuk (UZ), recenzentami - prof. Andrzej Kisielewicz
(Uniwersytet Wrocławski) oraz prof. Maciej Mączyński
(Politechnika Warszawska).

Koło Naukowe mUZg.
• 13 października - wykład dr. Wiktora Bartola (Uniwersytet Warszawski) pt. Duży mały zbiór,
• 9 listopada - wykład mgr. Filipa Murlaka (Uniwersytet
Warszawski) pt. Wszystko, co zawsze chcieliście wiedzieć o heksie (ale baliście się zapytać),
• 7 grudnia - wykład mgr. Sebastiana Czerwińskiego (Uniwersytet Zielonogórski) pt. Jaki jest tytuł tego wykładu?.
O działalności Koła informuje strona http://www.muzg.
uz.zgora.pl

Seminaria wydziałowe
• 18 października - Gry stochastyczne, prof. Andrzej
Nowak (UZ);
• 25 października - O uogólnieniach sumacyjnego twierdzenia Fejera, prof. Włodzimierz Łenski (UZ);
• 8 listopada - O iteracjach monotonicznych, prof. Tadeusz Jankowski (Politechnika Gdańska);
• 22 listopada - Podziały domatyczne grafów i ich produktów, mgr Monika Kijewska (Akademia Morska w
Szczecinie);
• 29 listopada - Estymacja i testowanie hipotez w modelach liniowych, prof. Roman Zmyślony (UZ);
• 6 grudnia - Podziały przestrzeni Rn na kostki jednostkowe, dr Andrzej Kisielewicz (UZ)
Dorota Krassowska

wydział
nauk
pedagogicznych
i społecznych

Nowi doktorzy

OBRONA MGR KLAUDII BŁASZCZYK.;
FOT. STANISŁAW BŁASZCZYK

Na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich. 20 czerwca 2006 roku miała miejsce obrona dysertacji pt. Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego uczniów
szkół ponadgimnazjalnych w Głogowie autorstwa mgr
Renaty Ilnickiej. Promotorem była prof. Dorota Rybczyńska (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu), zaś recenzentami:
prof. Marek Heine (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu) i prof.
Zbigniew Izdebski (Uniwersytet Zielonogórski). 4 lipca br.

przedmiotem obrony były dwie dysertacje: Obraz publicznej
szkoły podstawowej po reformie 1999 roku napisana przez
mgr Klaudię Błaszczyk i Pedagogiczne aspekty kultury
organizacyjnej społeczności sieciowej w obrębie grup dyskusyjnych w Internecie autorstwa mgr Justyny Lipińskiej.
Promotorem pierwszej pracy była prof. Krystyna Ferenz
(Uniwersytet Zielonogórski), natomiast recenzentami dysertacji byli: prof. Mirosław S. Szymański (Uniwersytet Warszawski), prof. Maria Jakowicka (Uniwersytet Zielonogórski).
Promotorem drugiej był prof. Marek Furmanek (Uniwersytet
Zielonogórski). Rozprawę doktorską zrecenzowali: prof.
Józef Kargul (Uniwersytet Zielonogórski) i prof. Kazimierz
Wenta (Uniwersytet Szczeciński). 26 września 2006 roku
miała miejsce obrona dysertacji pt. Elementarze szkolne w
II Rzeczypospolitej napisanej przez mgr Katarzynę Kochan.
Promotorem był prof. Ryszard Stankiewicz (Uniwersytet
Zielonogórski), natomiast recenzentami pracy byli: prof.
Wiesław Jamrożak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu) i prof. Franciszek Pilarczyk (Uniwersytet Zielonogórski). 3 października br. odbyła się publiczna obrona
rozprawy doktorskiej nt. Strategie uczestnictwa młodzieży
w życiu społecznym, której autorką była mgr Edyta Mianowska. Promotorem pracy był prof. zw. dr hab. Edward Hajduk
(Uniwersytet Zielonogórski). Dysertację zrecenzowali: prof.
Mirosław S. Szymański (Uniwersytet Warszawski), prof.
Zbigniew Izdebski (Uniwersytet Zielonogórski). GRATULUJEMY!!!
Justyna Zbączyniak
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