SZANSA DLA MŁODYCH INFORMATYKÓW
Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

D

o 18 kwietnia br. można przesyłać
aplikacje do Konkursu im. Witolda
Lipskiego. Warunkiem przystąpienia do
konkursu jest udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie informatyki
i młody wiek – nie więcej niż 30 lat.
Do wygrania 10 tysięcy złotych, ufundowane przez Sage sp. z o.o., i prestiż
w środowisku.
Konkurs adresowany jest do pracowników, doktorantów i studentów szkoły
wyższej lub instytucji – tak państwowej,
jak i prywatnej – prowadzącej badania
naukowe w dziedzinie informatyki. – Aktywność w pracy badawczej oraz twórcze
podejście do problemów informatycznych
to główne kryteria wyboru laureatów –
mówi prof. Andrzej Tarlecki, przewodni-

dorobek naukowy, obejmujący kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji
oraz geometrię obliczeniową. W każdej
z dziedzin wprowadził nowe idee i uzyskał
ważne do dziś wyniki, które przyniosły
mu światowy rozgłos.
Gwarancją najwyższego poziomu merytorycznego konkursu jest kapituła, którą
tworzą profesorowie: Paweł Idziak, Jan
Madey, Zygmunt Mazur, Leszek Pacholski,
Marcin Paprzycki, Andrzej Pelc, Piotr Sankowski, Andrzej Tarlecki (przewodniczący),
Władysław M. Turski, Igor Walukiewicz.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy są
dostępne pod adresem: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl. Ogłoszenie wyników
nastąpi jesienią br.

czący rady nagrody. – Zachęcamy wszystkich do spróbowania swoich sił!
Ten ogólnopolski konkurs, dzięki wsparciu spółki Sage od 2006 roku, cieszy się coraz większą popularnością, nie tylko wśród
uczestników i środowiska naukowego.
– Świat biznesu z uwagą analizuje wszelkie
nowe koncepcje, prezentowane przez uczestników tego typu konkursów. Tym bardziej
że polscy młodzi naukowcy – informatycy
są znani ze swojej innowacyjności. Dobrze,
że Konkurs im. Witolda Lipskiego może
szerzej zaprezentować ich dokonania – mówi
Elwira Sokołowska, prezes zarządu Sage sp.
z o.o., partnera biznesowego konkursu.
Patron konkursu – dr hab. Witold Lipski
był wybitnym, przedwcześnie zmarłym polskim informatykiem. Stworzył imponujący
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MENS SANA IN CORPORE SANO
iuro Sportu UJ zaprasza studentów
i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego do udziału w rozgrywkach
sportowych, których celem jest wyłonienie
najlepszego sportowo wydziału uczelni.

Poprzez powołanie Uniwersyteckiej
Ligi Sportowej organizatorzy chcą zaktywizować społeczność Uniwersytetu
Jagiellońskiego do czynnego udziału
w sportowym życiu akademickim w myśl
Rozgrywki sportowe
w Hali Bronowianki

J. Sawicz

B

łacińskiej sentencji Mens sana in corpore
sano.
Zawody nawiązują do wzorów funkcjonujących na uczelniach zachodnich i są
odpowiedzią na zgłaszane przez członków
wspólnoty akademickiej potrzeby sportowego współzawodnictwa.
Rozgrywki w pięciu dyscyplinach
drużynowych odbędą się w następujących
terminach:
– futsal mężczyzn: 12–13 marca br.
w hali KS Bronowianka,
– koszykówka kobiet i koszykówka
mężczyzn: 9–10 kwietnia br. w hali i sali
SWFiS UJ,
– siatkówka kobiet i mężczyzn: 16–17
kwietnia br. w hali i sali SWFiS UJ.

Red.
Dodatkowe informacje dotyczące rozgrywek sportowych można znaleźć na
stronie internetowej Biura Sportu UJ
www.bs.uj.edu.pl
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