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ką wydaną w ramach prac nad projektem. Jako pierwsza, 
nakładem wydawnictwa UZ, ukazała się antologia tekstów 
pt. Platon w Polsce 1800-1950. Antologia (2010), która 
stanowiła zbiór tekstów źródłowych wykorzystywanych 
podczas seminariów prowadzonych w Instytucie Filozofii. 
Całość realizacji projektu została oceniona przez eksper-
tów Narodowego Centrum Nauki na 9 pkt. w dziesięcio-
punktowej skali.

Tomasz Mróz pomyślnie przeszedł kolokwium habilitacyj-
ne przed Radą Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, która na podstawie dorobku na-
ukowego i rozprawy nadała mu stopień doktora habilito-
wanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Funkcję 
recenzentów w przewodzie pełnili: prof. dr hab. Bogdan 
Dembiński, prof. dr hab. Stanisław Janeczek, dr hab. Ewa 
Starzyńska-Kościuszko oraz prof. dr hab. Marian Wesoły.

Warto dodać, że niedługo po uzyskaniu habilitacji To-
masz Mróz zdobył stypendium Fundacji Bednarowskiego 
(Bednarowski Trust), która udziela wsparcia finansowego 
polskim filozofom, którzy nawiązali współpracę z pracow-
nikami naukowymi na szkockich uniwersytetach. Dzięki 
temu wsparciu, we wrześniu i październiku 2014 r., dr hab. 
T. Mróz mógł realizować w Uniwersytecie St Andrews swój 
kolejny projekt badawczy, przebywając tam jako visiting 
fellow przy Centre for Ethics, Philosophy and Public Affairs 
(CEPPA) z dodatkową afiliacją w School of Classics. W St 
Andrews T. Mróz zajmował się nie tylko pracą badawczą 
w znakomicie wyposażonej bibliotece uniwersyteckiej, ale 
także wygłaszał prelekcje w ramach wykładów otwartych 
i cyklicznych seminariów dla studentów, doktorantów i ka-
dry naukowej (szczegóły na stronie internetowej Instytutu 
Filozofii www.ifil.uz.zgora.pl; zakładka O Instytucie/Za-
kład Historii Filozofii).

Nowemu doktorowi habilitowanemu składamy serdeczne 
życzenia kolejnych sukcesów na jego dalszej drodze na-
ukowej!

Paweł Walczak
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__Dr hab. walDemar Sługocki
wydział humanistyczny

Na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego  
i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej doktor Waldemar 
Sługocki uzyskał stopień naukowy doktora habilitowane-
go nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Stopień 
nadany został 20 października 2014 r. uchwałą Rady Wy-
działu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rozprawa habilitacyjna doktora Waldemara Sługockiego 
Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich 
regionów - studium przypadku poświęcona została przed-
stawieniu wpływu polityki regionalnej Unii Europejskiej  
w latach 2004-2006 na rozwój polskich regionów, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem województw Polski Zachodniej. 
Autor w swojej analizie uwzględnił przede wszystkim de-
terminanty oraz pierwsze doświadczenia realizacji polityki 
regionalnej w Polsce. Opisał również oddziaływanie fundu-
szy strukturalnych i Europejskiego Funduszu Spójności na 
polskie regiony, w tym województwa położone w zachod-
niej części Polski. Ukazał przy tym podstawowe parame-
try dotyczące liczby, wartości oraz zakresu realizowanych 
projektów w ramach poszczególnych programów operacyj-
nych, w przekroju wojewódzkim ze szczególnym uwzględ-
nieniem województw zachodniopomorskiego, lubuskiego  
i dolnośląskiego.

Waldemar Sługocki jest absolwentem studiów magister-
skich z zakresu nauk politycznych w Instytucie Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu 
badań i analiz strategicznych w Szkole Głównej Handlowej 
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w Warszawie. Stopień naukowy doktora w zakresie dyscy-
pliny nauki o polityce uzyskał na Wydziale Nauk Społecz-
nych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Naukowo związany jest z Zakładem Polityki Publicznej 
w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Jest także członkiem Zielonogórskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP). Piastował również 
stanowisko kierownika studiów podyplomowych Zarządza-
nie środkami bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej z ele-
mentami prawa europejskiego. Jest autorem ponad 100 
artykułów popularnych, popularno-naukowych i naukowych  
z zakresu polityki regionalnej, wykorzystania funduszy Unii 
Europejskiej, samorządu terytorialnego, integracji euro-
pejskiej i polityki rolnej.

Pracę zawodową w administracji rozpoczął w roku 1997 
w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze. Współuczest-
niczył w realizacji pilotażowego programu „Ekorozwój  
w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego w ra-
mach Phare INRED. Od stycznia 1999 r. pracował w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Lubuskiego pełniąc funkcje 
od starszego referenta do zastępcy dyrektora Departamen-
tu Polityki Regionalnej. Od lutego 2007 r. jako zastępca 
burmistrza miasta Żagań odpowiadał między innymi za 
realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej. W okresie tym reprezentował miasto Żagań 
w zarządzie Łużyckiego Związku Gmin. Od listopada 2008 r. 
pełnił funkcję dyrektora Departamentu Rozwoju Regional-
nego i Planowania Przestrzennego, a od lutego 2009 r. do 
lutego 2010 r. dyrektora Departamentu Lubuskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Lubuskiego. Od 2 marca 2010 roku do 
21 października 2011 roku pełnił funkcję Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. 9 paździer-
nika 2011 roku uzyskał mandat Posła na Sejm RP dzięki po-
parciu mieszkańców województwa lubuskiego.

Jarosław Flakowski

Nagroda specjalNa i wyróżNieNie dla wMiie  
w koNkursie polski produkt przyszłości!

W XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości organi-
zowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odnoto-
wał wielki sukces, zdobywając jedno z trzech wyróżnień 
w kategorii „Produkt przyszłości jednostki naukowej” 
oraz nagrodę specjalną w kategorii „Projekt z branży 
ICT” dla autorskiego projektu dr. inż. Janusza Jabłoń-
skiego „System kryptograficzny”. Wybrane projekty, na-
grodzone i wyróżnione w Konkursie, zgłaszane są co roku 
przez PARP m.in. do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP  
i do Konkursu „Teraz Polska”, odnosząc niejednokrotnie 
znaczące sukcesu w tych przedsięwzięciach.

Nagrodę i wyróżnienie z rąk wicepremiera Janusza Pie-
chocińskiego odebrali 1 grudnia 2014 r. podczas uroczystej 
gali w Pałacu Łazienkowskim: prorektor ds. rozwoju prof. 
Andrzej Pieczyński, dziekan WMIiE prof. Longin Rybiński 
oraz autor projektu dr inż. Janusz Jabłoński. Przy wręcza-
niu statuetki zwrócono uwagę, że projekt jest nowatorskim 
połączeniem głębokiej znajomości narzędzi informatycz-
nych z potęgą metod matematycznych, co staje się wyróż-
nikiem prac badawczych Wydziału i kształcenia na innowa-
cyjnym kierunku studiów inżynieria danych.

Galę uświetnił recital Krzysztofa Kiliańskiego.

____SYSTEM KRYPTOGRAFICZNY

Proponowane rozwiązanie pozwala na realizację bez-
warunkowo bezpiecznego systemu kryptograficznego do 
zastosowań w teleinformatyce, e-usługach systemach 
elektronicznego obiegu dokumentów, podnosząc poziom 
bezpieczeństwa: szyfrowania danych, podpisu cyfrowe-
go, autoryzacji i kontroli dostępu.

Opis rozwiązania
Bezpieczeństwo informacyjne opiera się na zaufaniu w siłę 

systemów kryptograficznych wykorzystywanych w przetwa-
rzaniu informacji. Kryptologia jest powszechnie stosowana 
w zapewnianiu bezpieczeństwa usług handlu elektronicz-
nego, eadministracji, ezdrowiu oraz w innych e-systemach 
wymagających ochrony danych osobowych, podpisu cyfro-
wego oraz autoryzacji i kontroli dostępu. Zaufanie do esys-
temów rośnie wraz ze wzrostem poziomu bezpieczeństwa 
jako siły wykorzystywanych kryptosystemów. Najbezpiecz-
niejsze, określane również bezwarunkowo bezpiecznymi 
korzystają z reguł jednorazowych kluczy szyfrowania (OTP, 
ang. One-Time-Pad).
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