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__fot. z wydziału

Dnia Inżyniera. Wyjazd został sfinansowany przez Klub
Radnych
Zielona
2020 w ramach
konkursu na przyznawanie środków
na działalność kół
naukowych studentów i doktorantów
zarejestrowanych
w
Uniwersytecie
Zielonogórskim.
W
konferencji
uczestniczyli
naukowcy i studenci
z różnych krajów:
Azerbejdżanu,
Czech,
Niemiec,
Polski oraz Rosji.
Członkowie
AZM
wygłosili dwa referaty oraz zaprezentowali
swoje
najnowsze projekty.
Alicja
Kozłowska
i Wojciech Wesołowski przedstawili
wielofunkcyjny
wózek inwalidzki,
natomiast Krzysztof
Kwiatkowski
i Krzysztof Deischel
elektryczny motocykl Chopper. Prezentowane projekty
cieszyły się dużym
zainteresowaniem
zarówno niemiec-

kich mediów jak i studentów, pracowników naukowych oraz
zaproszonych gości. Każdy uczestnik konferencji miał możliwość zapoznania się ze szczegółami konstrukcyjnymi pojazdów
oraz odbycia jazdy próbnej.
W drugim dniu pobytu uczestnicy Konferencji zwiedzili
kopalnię odkrywkową węgla brunatnego w Jänschwalde.
Mogli z bliska zobaczyć, jak pracuje ciężki sprzęt oraz podziwiać najdłuższy przenośny most w Europie.
Wyjazd był bardzo udany. Nasi studenci nawiązali kontakty
oraz wymienili doświadczenia z kolegami z prezentującymi
na Konferencji podobne pojazdy, co w przyszłości powinno
zaowocować wspólnymi projektami.
Alicja Kozłowska, Adam Szofer

_IX Międzynarodowe Sympozjum
Młodych Przyrodników
6-8 listopada 2014 r. po raz
dziewiąty na Wydziale Nauk Biologicznych UZ odbyło się IX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
- Między Biotechnologią a Ochroną
Środowiska - interdyscyplinarne spotkanie młodych przyrodników. Głównym organizatorem było Koło Naukowe
Biologów. Uczestnikami byli młodzi naukowcy (studenci
i doktoranci kierunków przyrodniczych polskich i zagranicznych uczelni). W ramach sesji posterowych oraz referatowych przedstawili oni wyniki swoich badań realizowanych w ramach działalności studenckich kół naukowych,
czy też wyniki będące częścią prac dyplomowych i rozpraw
doktorskich.
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__Grupowe zdjęcie uczestników konferencji. (fot. z wydziału)
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__Nagrodzony w sesji biologii molekularnej,
Anton Lavrinienko z Kijowa, Ukraina. (fot.
z wydziału)

__Sesja posterowa, uczestnicy z Piły (filia UAM, Poznań)
z kierownikiem naukowym konferencji, dr Krystyną
Walińską. (fot. z wydziału)
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Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, a koszty druku materiałów konferencyjnych
oraz zakupu atrakcyjnych nagród książkowych częściowo pokryła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Od strony organizacyjnej pracami kierowała studentka biotechnologii - Ita Szczepańska, natomiast
merytoryczne kierownictwo sprawowała niżej podpisana - Krystyna Walińska. Organizacyjnie wspierali konferencję członkowie Koła Naukowego Biologów. Członkowie Komitetu Naukowego rekrutujący się z pracowników naukowych Wydziału Nauk
Biologicznych, z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w se-

sjach tematycznych. Ich zadaniem było wysłuchanie uczestników, ocena i wytypowanie najciekawszych prezentacji.
W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z Polski,
Ukrainy, Niemiec, Hiszpanii i Wietnamu. Reprezentowana
była większość polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin, Szczecin, Kraków, Gdańsk)
oraz ośrodki zagraniczne, m.in. Taras Shevchenko National
University of Kyiv, Kherson State University, National Aviation University of Kyiv, BTU Cottbus.
Podczas sesji inauguracyjnej uczestników przywitał prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
i dziekan WNB, prof. dr hab. Leszek Jerzak, a następnie
prof. dr hab. Beata Gabryś wygłosiła wykład inauguracyjny Multitrophic interactions in coevolutionary perspective.
W sesjach posterowych, które odbyły się 6 i 7 listopada
2014 r. zaprezentowano ok. 60 plakatów. Zadaniem autorów było krótkie omówienie wyników, a wystąpienia były
oceniane przez Komitet Naukowy. 7 listopada równolegle
w czterech salach uczestnicy przedstawili 15-minutowe
referaty, które również podlegały ocenie. Zaprezentowano
ponad 40 wystąpień. Sekcje tematyczne, w ramach których
występowali uczestnicy konferencji to: Biologia człowieka,
Biologia molekularna, Biotechnologia, Botanika, Ekologia,
Ochrona Środowiska i Zoologia. W ostatnim dniu konferencji
autorzy najlepszych wystąpień otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe.
Szczegółowa lista nagrodzonych, jak również inne informacje, znajdują się na stronie konferencji http://bioconference.wnb.uz.zgora.pl Oprócz aspektu naukowego, wprowadziliśmy również elementy, które pozwoliły na integrację
uczestników, m.in. zaproponowaliśmy wizytę w Muzeum
Ziemi Lubuskiej, Palmiarni oraz spacer po mieście, a wieczorem spotkaliśmy się na kolacji w minibrowarze „Haust”.
Tytułem podsumowania należy uznać, że trud przygotowań,
dzięki zaangażowaniu kilku osób, został zwieńczony udanym
wydarzeniem naukowym, które integruje młodych przyrodników. Wśród uczestników spotkaliśmy starych znajomych, którzy od kilku lat przyjeżdżają na naszą konferencję, co może
świadczyć o jej pozytywnej ocenie. W 2015 r. planujemy jubileuszową, dziesiątą edycję. Już zaczęliśmy przygotowania
do tego wydarzenia. Zatem zapraszamy za rok!

Krystyna Walińska
opiekun Koła Naukowego Biologów
kierownik naukowy konferencji

Cykl konferencji Transgraniczność w perspektywie socjologicznej organizowany jest w Instytucie Socjologii Uniwydział pedagogiki, socjologii i nauk o zdrowiu wersytetu Zielonogórskiego od 1996 r. Dotychczas odbyło
się dziewięć edycji konferencji i opublikowano dziewięć
tomów serii monograficznej pod tym właśnie tytułem. Tym
_IX Międzynarodowa Konferencja z okazji Jubileuszu 20-le- razem naukowcy i praktycy podjęli próbę analizy pograniczy i centrów współczesnej Europy. Tegoroczna konferencja
cia Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Po- połączona została z jubileuszem dwudziestolecia Instytutu
Socjologii, nadano jej tym samym odświętny charakter.
granicza i centra współczesnej Europy.
W dniach 22 -24 października br. odbyła się w Łagowie
Lubuskim IX konferencja Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej
Europy. Organizatorem konferencji był Instytut Socjologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego, współorganizatorami Lubuskie Towarzystwo Naukowe i Zielonogórski Oddział PTS.

Honorowy patronat nad konferencją objęli:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena
Kolarska–Bobińska,
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak,
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz
Kuczyński.
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