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MIĘDZYNARODOWY
KWARTALNIK NAUKOWY AMCS
International Journal of Applied
Mathematics and Computer Science
(AMSC) jest kwartalnikiem naukowym,
który powstał 20 lat temu w 1991 roku,
początkowo pod tytułem Applied Mathematics and Computer Science,
zmienionym w roku 1999 do bieżącej
wersji.
W pierwszym numerze, wydanym
w roku założenia, opublikowano 11 artykułów, których autorami lub współautorami byli naukowcy z USA (3),
Związku Radzieckiego (3), Anglii (2)
oraz Polski (3). Początkowo skład
rady programowej był bardzo skromny - tworzyło ją zaledwie 6 osób.
Współredaktorami byli profesorowie
Michał Kisielewicz, Mieczysław Borowiecki i Józef Korbicz, a członkami
rady zostali profesorowie Zbigniew
Banaszak, Marian Adamski oraz Maciej Sysło (Uniwersytet Wrocławski).
Od samego początku wydawcą czasopisma była Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze, a następnie
Politechnika i obecnie Uniwersytet
Zielonogórski. Od 1992 roku współwydawcą kwartalnika jest Lubuskie
Towarzystwo Naukowe w Zielonej
Górze, a prof. J. Korbicz pełni funkcję redaktora naczelnego nieprzerwanie od 1993 roku.
W roku 1992 ukazały się 2 nume-
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ry czasopisma z 18 artykułami, zaś od roku 1993 AMCS
jest regularnie wydawanym kwartalnikiem, publikującym
dziś średnio 60 artykułów rocznie. Rada programowa ma
charakter międzynarodowy, a jej członkowie to uznani
naukowcy z USA, Francji, Niemiec, Kanady, Rosji, Anglii,
Grecji i oczywiście Polski.
Od 1993 roku wprowadzono zasadę wydawania, oprócz
publikacji regularnych, numerów lub sekcji specjalnych
poświęconych wybranej i ważnej tematyce z zakresu automatyki, informatyki czy matematyki stosowanej. Publikacje takie redagowane są gościnnie przez wybitnych
specjalistów w danej dziedzinie, zarówno z kraju, jak i
zagranicy. W ciągu 20 lat wydano 39 numerów i sekcji specjalnych przy współpracy z tak znanymi naukowcami jak
Lotﬁ A. Zadeh (USA), Stephen L. Campbell (USA), Janusz
Kacprzyk (Instytut Badań Systemowych PAN), Ronald J.
Patton (UK), Witold Pedrycz (Kanada), Eric Rogers (UK),
Ewaryst Rafajłowicz (Politechnika Wrocławska), czy Dominique Sauter (Francja).
W 2007 roku kwartalnik ukazał się w pełnej wersji elektronicznej i od tego czasu jest dostępny poprzez platformę
MetaPress (http://www.amcs.uz.zgora.pl), dzięki współpracy podjętej z wydawnictwem elektronicznym Versita.
W wersji on-line czasopismo znaleźć można także m.in.
w zasobach Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej (http://
zbc.uz.zgora.pl).
Rokiem przełomowym dla AMCS był rok 2008, kiedy
to czasopismo zostało wpisane na tzw. listę ﬁladelﬁjską
i jest indeksowane w dwóch produktach Thomson Reuters: Science Citation Index Expanded (SciSearch®) oraz
Journal Citation Reports/Science Edition. Nasz pierwszy wskaźnik cytowalności, tzw. Impact Factor (dla roku
2009 - cytowania publikacji z lat 2007-2008) wyniósł 0.684
i przyjmujemy go jako znaczny sukces międzynarodowy
w porównaniu z innymi czasopismami z dziedzin technicznych. Oprócz produktów Thomson Reuters, AMCS jest indeksowany/publikowany w kilkunastu istotnych bazach internetowych, np. Scopus-Elsevier, Google Scholar, INSPEC,
EBSCO, czy ACM Digital Library.
Aktualnie kwartalnik wydawany jest wspólnie przez Uniwersytet Zielonogórski i Lubuskie Towarzystwo Naukowe
oraz wydawnictwo Versita (współwydawca wersji elektronicznej). Współczynnik akceptowalności zgłoszeń wynosi
około 20% i jest odzwierciedleniem nie tylko dużego za-
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interesowania czasopismem ze strony autorów, ale także
wyrazem starannej polityki selekcji prac. 52 cenionych
członków rady programowej z całego świata gwarantuje
wysoki poziom naukowy czasopisma oraz jego stabilną,
wysoką pozycję na międzynarodowym rynku czasopism
naukowych obejmujących dyscypliny automatyki, informatyki, matematyki stosowanej oraz diagnostyki technicznej, a także medycznej. Aktualny status kwartalnika
zawdzięczamy wieloletniej, aktywnej współpracy z wieloma członkami rady, z Polski i zagranicy. Ich wsparcie i
pomoc były szczególnie ważne w latach 90. w uzyskaniu
doﬁnansowania publikacji AMCS przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. W tym miejscu chcę szczególnie
podziękować profesorom i doktorom honorowym UZ: Tadeuszowi Kaczorkowi oraz Ryszardowi Tadeusiewiczowi za
zaufanie i wsparcie inicjatywy tworzenia nowego czasopisma naukowego. Oprócz doﬁnansowania ze strony Ministerstwa, istotne było i jest wsparcie ze strony UZ w
pokryciu kosztów funkcjonowania redakcji.
Na zakończenie chcę podziękować za efektywną współpracę wszystkim autorom, którzy w ciągu tych 20 lat
opublikowali wyniki swoich badań w naszym kwartalniku,
redaktorom wydań specjalnych za ich inicjatywę i wysiłek, licznym recenzentom za wnikliwe i konstruktywne
recenzje zgłaszanych prac, a także wszystkim członkom

WYDZIAŁ
FIZYKI
I ASTRONOMII

Wydział Fizyki i Astronomii został utworzony zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 16 lutego 2004 r. Jest to pierwszy nowy Wydział Uniwersytetu
Zielonogórskiego, który nie wchodził w strukturę uczelni
tworzących Uniwersytet. Strukturę Wydziału tworzą dwa
Instytuty: Instytut Astronomii oraz Instytut Fizyki. Natomiast historia uprawiania ﬁzyki i astronomii w Zielonej
Górze jest znacznie dłuższa.
W momencie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej
został utworzony w jej strukturze Zespół Matematyki,
Fizyki i Chemii, którego kierownikiem został mgr Ludwik
Cendrowski, w 1966 r. powołano trzy odrębne zespoły:
Zespół Matematyki kierowany przez L. Cendrowskiego,
Zespół Fizyki kierowany przez mgr P. Chocianowskiego i
Zespół Chemii i Materiałoznawstwa kierowany przez dra
K. Grodzickiego. Od roku 1968 każdy zespół włączony był
organizacyjnie do innego wydziału. Zespół Fizyki znalazł
się w strukturze Wydziału Elektrycznego. W 1973 r. zostały one połączone w Międzywydziałowe Studium Matematyki, Fizyki i Chemii, które rok później przekształcono
w Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii. W 1991 r. doszło
do zmiany organizacji WSI, w wyniku której zlikwidowano
Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii i powołano Instytut
Matematyki i Instytut Fizyki – dyrektorem IF został doc.
dr N. Maron. Jednak w związku ze stanem kadrowym jednostkę przekształcono w 1996 r. w zakład, następnie przeUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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rady programowej za nieoceniony wkład w rozwój AMCS.
Specjalne podziękowania kieruję do prof. Dariusza Ucińskiego, który początkowo pełnił funkcję sekretarza naukowego, a aktualnie zastępcy redaktora naczelnego, za
wieloletnią owocną współpracę, a szczególnie za staranną
redakcję techniczno-merytoryczną każdego artykułu wydawanego w AMCS. Za pierwsze lata współpracy w zakresie weryﬁkacji językowej artykułów dziękuję mgr Jolancie Pacewicz-Johansson. Podziękowania kieruję także do
mgr Agnieszki Rożewskiej za długotrwałą współpracę przy
weryﬁkacji językowej tekstów oraz profesjonalne prowadzenie redakcji w ostatnich latach. Za prace techniczne
nad składem tekstów pragnę wyrazić wdzięczność mgr inż.
Agacie Wiśniewskiej-Kubickiej oraz inż. Beacie Bukowiec,
która niedawno odeszła na emeryturę po 15 latach pracy
w redakcji.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi i determinacji stworzyliśmy
naprawdę międzynarodowe czasopismo o wysokim poziomie naukowym oraz ugruntowanej renomie. W perspektywie minionych 20 lat, z satysfakcją stwierdzam, że stało się
ono nie tylko wizytówką Uniwersytetu Zielonogórskiego,
ale również jednym ze znaków rozpoznawczych Nauki Polskiej na świecie.

prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Redaktor Naczelny
czł. koresp. PAN

kształcony w katedrę. Jego kierownikiem został prof. dr
hab. R. Gielerak.
Tymczasem w momencie powstania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w 1971 r. utworzono Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, na którym otwarto studia na kierunku matematyka z ﬁzyką. W strukturze wydziału funkcjonował
Zakład Fizyki. Od 1973 r. otwarto samodzielne studia na
kierunku ﬁzyka, a wydział wraz z przekształceniem uczelni
w Wyższą Szkołę Pedagogiczną zmienił nazwę na Wydział
Matematyki, Fizyki i Techniki. Nad studiami na kierunku
ﬁzyka opiekę merytoryczną sprawował Zakład Fizyki. W
1978 r. w miejsce dotychczasowego zakładu zostały powołane dwa odrębne: Zakład Fizyki Doświadczalnej kierowany przez doc. dra B. Klimaszewskiego, a następnie przez
doc. dr hab. H. Harajdę oraz Zakład Fizyki Teoretycznej
kierowany przez doc. dr. W. Rdzanka, a następnie przez
dr. K. Urbanowskiego. W 1984 r. doszło do połączenia obu
zakładów w Zakład Fizyki, którego kierownikiem został
doc. dr. hab. H. Szydłowski. Lata 1985-1989 były okresem
intensywnych wysiłków ze strony ówczesnego dziekana
doc. dr. hab. W. Rybarczyka w kierunku poprawienia sytuacji kadrowej na ﬁzyce. Ich efektem było utworzenie
w 1989 r. Instytutu Fizyki. Instytut składał się z następujących zakładów: Zakład Teorii Pola, Zakład Metod Matematycznych w Fizyce, Zakład Fizyki Statystycznej, Zakład
Astronomii i Astroﬁzyki, Zakład Akustyki, Zakład Dydaktyki
Fizyki i Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej. Struktura ta w
następnych latach ulegała różnym zmianom.
W 1989 r. z inicjatywy doc. dr. J. Gila, ówczesnego kierownika Zakładu Astroﬁzyki Zakładu Fizyki WSP, powołano jako jednostkę bezpośrednio podlegającą rektorowi –
Zielonogórskie Centrum Astronomii. Na przyszłą siedzibę

