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Cztery pory roku
Tak zatytu³owana jest najnowsza wystawa
Akademickiego Ko³a Fotograficznego "Flesz",
które przyzwyczai³o ju¿ nas do corocznych prezentacji swojego dorobku.
Wernisa¿ nowej ekspozycji odby³ siê 17 grudnia
w hallu budynku g³ównego Uniwersytetu.
Spora czêœæ fotogramów pochodzi z dwóch plenerów
w Przemkowie i Œcinawie (oba odby³y siê w 2000 roku),
a kilkanaœcie stanowi indywidualny dorobek autorów.
Autorami prac s¹ studenci: Agnieszka Kosiec, Magdalena Paw³owska,
Agnieszka Rembecka, El¿bieta Weso³owska, Arkadiusz i Marcin Artomscy,
Pawe³ Chrobak, Filip Czernecki, Pawe³ Fr¹ckowiak, Piotr Janczak, Micha³ Jasieniecki,
Marcin Kulwanowski i Krzysztof Szustka.
Organizatorem wystawy by³a Biblioteka Uniwersytecka.
Na wewnêtrznych stronach ok³adki prezentujemy fotogramy z ekspozycji.
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Uniwersytet
Zielonogórski
w
numerze

4 Z OBRAD SENATU

7 ZARZĄDZENIA REKTORA

7 PROF. WOJCIECH SADY
RED. NACZELNYM
POLISH PHILOSOPHICAL REVIEV

8 KRZYSZTOF GAŁKOWSKI
OTRZYMAŁ TYTUŁ PROFESORA

9 MODEL TO TYLKO  PRZYBLIŻENIE
ROZMOWA  Z  PROF. ROMANEM
ZMYŚLONYM

11 KRZYSZTOF KOZIOŁEK
STYPENDIA NIE CAŁKIEM  SOCJALNE

12 W I A D O M O ŚC I  W Y D Z I AŁO W E

12 WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

13 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

17 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH
I SPOŁECZNYCH

23 WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH

24 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

26 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I ŚRODOWISKA

28 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI,
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

28 WYDZIAŁ MECHANICZNY

29 SERWIS INFORMACYJNY PIONU
PROREKTORA DS. NAUKI
I  WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

34 ABC EKONOMII – MARZENA CZAPALUK
MAGIA STÓP

35 JERZEGO BOLIKOWSKIEGO UWAGI
O  SYSTEMIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ
FINANSOWĄ NA UNIWERSYTECIE

36 PROGRAMY FUNDACJI NAUKI  POLSKIEJ
NA ROK 2002

40 NOWY STUDENCKI PARLAMENT
– KTO JEST KIM  WE  WŁADZACH
SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

41 PODSTAWOWE ZASADY
ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA
ELASTYCZNEGO SYSTEMU STUDIÓW

42 KOŁO NAUKOWE  EUROPEISTYKI
NA ZAJĘCIACH W  BRUKSELI

43 DO UE BLIŻEJ Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

43 O UNIWERSYTECKIM KONKURSIE
JĘZYKA NIEMIECKIEGO

44 CO  SŁYCHAĆ W RADIU INDEX?

45 DIARIUSZ PRAWNICZY

46 INFORMATOR REPERTUAROWY

47 POWSTAJE GALERIA SZTUKI
WSPÓŁCZESNEJ

47 NOWE  WŁADZE ZNP

48 FAKTY, POGLĄDY, OPINIE

49 PRZEGLĄD PRASY LOKALNEJ

50 IN STATU NASCENDI - FELIETON
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ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, tel. (0-68) 32 82 479,  ~354, ~593, ~592;
e-mail: miesiecznikUZ@uz.zgora.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ
Andrzej Politowicz - szef zespołu redakcyjnego

WSPÓŁPRACA:
Marek Dankowski, Monika Duchoń, Wiesław Kamiński, Pola Kuleczka, Tadeusz Kurowski, Barbara Literska,

Mariusz Michta, Agnieszka Rożewska, Ewa Sapeńko, Robert Skobelski, Anna Urbańska, Anna Walaszek-Babiszewska

OPRACOWANIE GRAFICZNE I ŁAMANIE KOMPUTEROWE
Lucyna Andrzejewska

ZDJĘCIA WYDANIE INTERNETOWE KOREKTA
Kazimierz Adamczewski http://www.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznikUZ/ Maria Kupisz

opr. Krzysztof  Jarosiński

Wyrażone opinie są osobistymi przekonaniami autorów i nie zawsze są zgodne ze stanowiskiem kolegium,
zespołu redakcyjnego i kierownictwa uczelni.

Zachęcamy do wypowiedzi polemicznych.
Redakcja zastrzega sobie prawo nadawania tekstom własnych tytułów, ich skracania i adiustacji;

materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Za zamieszczane informacje odpowiedzialność ponoszą ich autorzy.

Oddano do druku 4 lutego 2002 r.

Druk: Zakład Poligrafii Uniwersytetu Zielonogórskiego
okładka: Zakład Poligraficzny „Filip” w Zielonej Górze

Uniwersytetu się nie daUniwersytetu się nie daUniwersytetu się nie daUniwersytetu się nie da
Profesorowie Michał Kisielewicz i Andrzej Wiśniewski, rektorzy istniejących do niedawna

uczelni – Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbiń-
skiego – zostali uhonorowani tytułem Lubuszanina 2001 roku. Ten wyjątkowy laur otrzymali za
doprowadzenie do połączenia obu uczelni i utworzenia w ten sposób Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. Kapituła Lubuskiej Loży Liderów Gazety Lubuskiej uznała to za najważniejsze wyda-
rzenie, jakie miało miejsce w regionie w minionym roku. Wcześniej publicysta Gazety, komen-
tując powstanie ustawy o utworzeniu uczelni uniwersyteckiej w Zielonej Górze, stwierdzał:
Podpisanie tego dokumentu przez głowę państwa, mam odwagę to napisać, będzie najważniej-
szym wydarzeniem w dziejach Zielonej Góry od jej założenia w XIII wieku. I wydarzeniem
o olbrzymim znaczeniu w historii całego Środkowego Nadodrza.

 Myślę, że nie ma powodów, by nie podzielać takiego sądu, choć niektórych może razić ko-
turnowość tej wypowiedzi. Ale pamiętajmy, że patos jest naturalny dla wyrażania zjawisk
i zdarzeń niezwykłych, wyjątkowych, niosących posiew niespotykanych możliwości.

Powstanie uniwersytetu w Zielonej Górze spotkało się z akceptacją krajowych środowisk
akademickich, ich organów przedstawicielskich – Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Kon-
ferencji Rektorów Uczelni Akademickich, wreszcie organów państwa – parlamentu, prezydenta
i ministerstwa. Wiem, że kilkunastu naszych nauczycieli akademickich otrzymało gratulacje od
swoich naukowych partnerów zagranicznych, pracujących w renomowanych uczelniach i ośrod-
kach badawczych. Myślę, że powstanie uniwersytetu w mieście, które jeszcze 40 lat temu nie
miało żadnych tradycji akademickich jest najsłabiej odczuwane i doceniane w samym środowi-
sku. Na co dzień zajęci kłopotami integracyjnymi, koniecznością dostosowania się do nowych
wymogów, spętani troskami materialnymi nie zawsze potrafimy dostrzec powstałe możliwości,
olbrzymią potencję intelektualną, jaką stworzyła nowa instytucja. Gdy myślę o Gorzowie Wlkp.,
o kompleksach jego gospodarzy i lokalnych liderów partyjnych, to stwierdzam, że miasto nad
Wartą posiada to wszystko co Zielona Góra – bogatą infrastrukturę instytucji kultury – muzea,
teatr, orkiestry, biblioteki, domy kultury, wreszcie ambitne środowiska twórcze. Ale nie posiada
uniwersytetu. Szkoły zawodowe, jeśli pominąć kolejkę rejestracyjną w ministerstwie, można
utworzyć banalnie łatwo – wynajmując pomieszczenia i emerytowanych bądź zatrudnianych na
piąty etat profesorów. Uniwersytetu się nie da...

Ich Magnificencjom historia tego nie zapomni. Serdecznie im gratulujemy!
 ap

MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ
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Z OBRAD SENZ OBRAD SENZ OBRAD SENZ OBRAD SENAAAATUTUTUTU
Senat na VI posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2001 roku podjął następSenat na VI posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2001 roku podjął następSenat na VI posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2001 roku podjął następSenat na VI posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2001 roku podjął następuuuujące uchwały:jące uchwały:jące uchwały:jące uchwały:

� nr 85 w sprawie wyrażenia opinii doty-
czącej wysokości opłat za zajęcia dydak-
tyczne wnoszone przez studentów powta-
rzających rok (semestr) studiów dzien-
nych oraz przez wolnych słuchaczy;
Pozytywnie zostały przez Senat zaopiniowa-
ne opłaty za zajęcia dydaktyczne prowadzo-
ne na studiach dziennych dla studentów skie-
rowanych na powtarzanie semestru w wyso-
kości 1500 zł lub roku studiów w wysokości
3000 zł.
W roku akademickim 2001/2002 wolni słu-
chacze Uniwersytetu Zielonogórskiego wy-
mienieni w § 82 Regulaminu Studiów UZ
wnosić będą za semestr następujące opłaty:
1300 zł – dla kierunków i specjalności: filo-
logia polska (z wyłączeniem specjalności:
dziennikarstwo), filologia rosyjska, filozofia,
fizyka, historia, matematyka,
1550 zł – dla kierunków i specjalności: filo-
logia germańska, filologia polska ze specjal-
nością dziennikarstwo, język angielski, język
francuski, język niemiecki, informatyka,
ochrona środowiska, pedagogika, politolo-
gia, socjologia, wychowanie fizyczne, wy-
chowanie techniczne, zarządzanie i marke-
ting,
1950 zł – dla kierunków: edukacja arty-
styczna w zakresie sztuki muzycznej, eduka-
cja artystyczna w zakresie sztuk plastycz-
nych, malarstwo.

� nr 86 w sprawie wyrażenia opinii doty-

czącej wysokości opłat za studia eksterni-
styczne;
Senat pozytywnie zaopiniował ustalenie
opłaty za organizację kształcenia na stu-
diach eksternistycznych w wysokości 800 zł
za semestr, wnoszonej przed rozpoczęciem
semestru.
Ponadto przyjęto, że opłata za każdą godzinę
konsultacji i egzamin równa będzie wysoko-
ści stawki godzinowej nauczyciela akade-
mickiego za godzinę ponadwymiarową na
studiach dziennych.
Student studiów eksternistycznych będzie
mógł ubiegać się o zgodę na udział za od-
płatnością w zajęciach dydaktycznych na
studiach dziennych lub zaocznych. Wysokość
i termin odpłatności ustali dziekan w taki
sposób, aby łączna odpłatność za kształcenie
nie była wyższa niż obowiązująca stawka dla
danego kierunku na studiach zaocznych.

� nr 87 zmieniającą uchwałę nr 43 Senatu
z dnia 19.09.2001 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad ustalania stawek za realiza-
cję godzin ponadwymiarowych na stu-
diach zaocznych i wieczorowych;
Senat wprowadził zmiany dotyczące realizo-
wania zajęć dydaktycznych przez osoby nie
będące pracownikami UZ. Zajęcia te rozli-
czane będą na podstawie umów prawa cy-
wilnego. Stawka ustalana będzie przez rekto-
ra na wniosek dziekana, przy czym nie bę-
dzie ona mogła być wyższa od stawki ustalo-

nej na zasadach określonych w uchwale nr
43.

� nr 88 zmieniającą uchwałę nr 33 Senatu
z dnia 4.09.2001 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalania wynagradzania na-
uczycieli akademickich UZ;

� nr 89 zmieniającą uchwałę nr 41 Senatu
z dnia 19.09.2001 r. w sprawie stawek za
prowadzenie prac dyplomowych oraz re-
alizację godzin ponadwymiarowych na
studiach dziennych;
Zgodnie z wprowadzoną zmianą wynagro-
dzenie za prowadzenie prac dyplomowych
będzie mogło zostać przyznane w przypadku
posiadania przez wydział środków finanso-
wych.

� nr 90 zmieniającą uchwałę nr 8 Senatu
z dnia 1.09.2001 r. w sprawie udziału wy-
nagrodzenia objętego prawami autorski-
mi;
Ustalono w części wynagrodzenia zasadni-
czego (wynagrodzenie za prace badawcze
i zajęcia naukowo-dydaktyczne) udział tego
wynagrodzenia w wysokości 90% z tytułu
korzystania przez pracowników z praw au-
torskich, z wyłączeniem wynagrodzenia za
czas choroby, urlopu naukowego, urlopu dla
poratowania zdrowia oraz świadczeń z ty-
tułu macierzyństwa i opieki.

Senat na I nadzwyczajnym posiedzeniu nowej kadencji w dniu 14 stycznia 2002 roku podjął następSenat na I nadzwyczajnym posiedzeniu nowej kadencji w dniu 14 stycznia 2002 roku podjął następSenat na I nadzwyczajnym posiedzeniu nowej kadencji w dniu 14 stycznia 2002 roku podjął następSenat na I nadzwyczajnym posiedzeniu nowej kadencji w dniu 14 stycznia 2002 roku podjął następuuuujące uchwały:jące uchwały:jące uchwały:jące uchwały:

� nr 91 w sprawie powołania uczelnianej
komisji wyborczej;
Senat powołał Uczelnianą Komisję Wybor-
czą w następującym składzie:
1. dr hab. Paweł Karpińczyk, prof. UZ

przewodniczący,
2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski

zastępca przewodniczącego,
3. prof. dr hab. Joachim Benyskiewicz

członek,
4. dr inż. Władysław Papacz członek,
5. dr hab. inż. Jacek Przybylski, prof. UZ

członek,
6. II st. kwal. Karol Schmidt, prof. UZ

członek,
7. mgr Grzegorz Zborowski członek,
8. dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ członek,
9. mgr Krystyna Teluk sekretarz.

� nr 92 w sprawie powołania komisji ds.
kadry naukowej;
Senat powołał komisję ds. kadry naukowej
w składzie:
1. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

przewodniczący,
2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski,
3. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ,
4. dr hab. Eugeniusz Józefowski, prof. UZ,
5. prof. dr hab. Marian Nowak,
6. prof. dr hab. Czesław Osękowski,
7. prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz,
8. prof. dr hab. inż. Romuald Świtka,
9. dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ.

� nr 93 w sprawie powołania komisji ds.
kształcenia;
Senat powołał komisję ds. kształcenia
w składzie:

1. dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ
przewodniczący,

2. dr inż. Piotr Gawłowicz,
3. dr hab. Adam Grobler, prof. UZ,
4. dr hab. inż. Stanisłąw Janik, prof UZ,
5. dr Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk,
6. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, prof. UZ,
7. prof. Juliusz Karcz,
8. dr hab. Tadeusz Nadzieja, prof. UZ,
9. prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki.

� nr 94 w sprawie regulaminu Samorządu
Studenckiego UZ;
Senat uchwalił regulamin Samorządu Stu-
denckiego, który obowiązywać będzie do
dnia 30 września. W tym terminie Parlament
Uczelniany został zobowiązany do przedsta-
wienia Senatowi do zatwierdzenia projektu
regulaminu Samorządu Studenckiego.

Senat na II posiedzeniu nowej kadencji w dniu 30 stycznia 2002 roku podjął nastSenat na II posiedzeniu nowej kadencji w dniu 30 stycznia 2002 roku podjął nastSenat na II posiedzeniu nowej kadencji w dniu 30 stycznia 2002 roku podjął nastSenat na II posiedzeniu nowej kadencji w dniu 30 stycznia 2002 roku podjął nastęęęępujące uchwały:pujące uchwały:pujące uchwały:pujące uchwały:

� nr 95 zmieniającą uchwałę nr 52 Senatu
z dnia 19.09.2001 r. w sprawie przyjęcia

systemu zarządzania gospodarką finansową;
� nr 96 zmieniającą uchwałę nr 66 Senatu

z dnia 19.09.2001 r. w sprawie wysokości
narzutów ogólnouczelnianych;
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Zgodnie z wprowadzoną przez Senat zmianą,
narzut z funduszu pomocy materialnej prze-
znaczony został dla pionu prorektora ds.
studenckich w wysokości 20%, a z pozostałej
części 20% dla pionu dyrektora administra-
cyjnego.

� nr 97 w sprawie zniesienia Nauczyciel-
skich Kolegiów Językowych w strukturze
organizacyjnej Wydziału Humanistyczne-
go oraz powołania Kolegium Języków
Obcych jako jednostki pozawydziałowej;
Na wniosek Rady Wydziału Humanistyczne-
go zniesione zostały Nauczycielskie Kolegia
Językowe działające w ramach struktury te-
go wydziału.
Jednocześnie jako jednostkę pozawydziało-
wą powołano Kolegium Języków Obcych,
którego wewnętrzną organizację, zadania
oraz kompetencje określi regulamin organi-
zacyjny.

� nr 98 w sprawie zatwierdzenia regulami-
nu wyborczego;
Zatwierdzony przez Senat regulamin wybor-
czy rozdzielił 145 mandatów w Kolegium
Elektorów w sposób następujący:
� 79 mandatów (54,5%) dla nauczycieli

akademickich zatrudnionych na stanowi-
sku profesora zwyczajnego lub profesora
nadzwyczajnego oraz nauczycieli akade-
mickich posiadających stopień naukowy
doktora habilitowanego albo stopień kwa-
lifikacji artystycznej II stopnia,

� 32 mandaty (22,1%) dla pozostałych na-
uczycieli akademickich,

� 24 mandaty (16,5%) dla studentów,
� 10 mandatów (6,9%) dla pracowników nie

będących nauczycielami.
Podziału mandatów przewidzianych dla na-
uczycieli akademickich na poszczególne wy-
działy proporcjonalnie do liczby nauczycieli
zatrudnionych na tych wydziałach, wg stanu
na dzień 22.01.2002 r. dokonano w nastę-
pujący sposób:
1. w grupie profesorów i doktorów habili-

towanych (łącznie 79 mandatów):
� 8 mandatów - Wydział Artystyczny,
� 18 mandatów - Wydział Humanistycz-

ny,
� 9 mandatów - Wydział Nauk Pedago-

gicznych i Społecznych,
� 15 mandatów – Wydział Nauk Scisłych,
� 7 mandatów – Wydział Zarządzania,
� 8 mandatów – Wydział Mechaniczny,
� 8 mandatów – Wydział Inżynierii Lą-

dowej i Środowiska,
� 6 mandatów – Wydział Elektrotechmi-

ki, Informatyki i Telekomunikacji.
2. w grupie pozostałych nauczycieli aka-

demickich (32 mandaty):
� 2 mandaty - Wydział Artystyczny,
� 5 mandatów - Wydział Humanistyczny,
� 5 mandatów - Wydział Nauk Pedago-

gicznych i Społecznych,
� 3 mandaty – Wydział Nauk Ścisłych,
� 4 mandaty – Wydział Zarządzania,
� 3 mandaty – Wydział Mechaniczny,
� 3 mandaty – Wydział Inżynierii Lądo-

wej i Środowiska,
� 3 mandaty – Wydział Elektrotechniki,

Informatyki i Telekomunikacji.
� 4 mandaty - jednostki pozawydzia-
łowe (SPNJO, SWF, Kolegium

Języków Obcych).
Wybory przedstawicieli studentów do Kole-
gium Elektorów przeprowadza Studencka
Komisja Wyborcza zgodnie z zasadami or-
dynacji wyborczej Samorządu Studenckiego
przy zachowaniu postanowień statutu UZ.
Liczba przedstawicieli studentów w Kole-
gium Elektorów (24) rozdzielona została na
wydziały proporcjonalnie do liczby studen-
tów na poszczególnych wydziałach wg stanu
na dzień 19 listopada 2001 roku w sposób
następujący:
� 1 - z Wydziału Artystycznego,
� 5 - z Wydziału Humanistycznego,
� 4 - z Wydziału Nauk Pedagogicznych

i Społecznych,
� 2 - z Wydziału Nauk Ścisłych,
� 3 - z Wydziału Zarządzania,
� 3 - z Wydziału Mechanicznego,
� 3 - z Wydziału Inż. Ląd. i Środowiska,
� 3 - z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki

i Telekomunikacji.
Ponadto w wyborach do Senatu ustalono
m.in. następujące zasady:
� Nauczyciele akademiccy posiadający

tytuł profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego albo kwalifika-
cje artystyczne II stopnia, wybierają
swojego przedstawiciela do Senatu spo-
śród osób posiadających ten tytuł lub
stopień. Utrzymano zasadę obowiązują-
cą w poprzednich wyborach, że każdy
wydział wybiera spośród tej grupy na-
uczycieli akademickich po dwóch przed-
stawicieli.

� Pozostali nauczyciele akademiccy wy-
bierani są w swoich jednostkach organi-
zacyjnych w liczbie jeden przedstawiciel
w Senacie z każdego wydziału oraz jeden
przedstawiciel wybrany na wspólnym
zebraniu wyborczym nauczycieli akade-
mickich z jednostek pozawydziałowych.
W ten sposób wyłonionych zostanie
dziewięciu przedstawicieli w Senacie.

� Studenci oraz pracownicy nie będący
nauczycielami akademickimi wybierani
są na odrębnych zebraniach wyborczych
grupujących wyborców. Przedstawiciele
wybrani są w liczbie: sześciu spośród
studentów oraz w liczbie trzech spośród
pracowników nie będących nauczycie-
lami akademickimi.

Zatwierdzony został także kalendarz wybor-
czy, zgodnie z którym wybory do wszystkich
organów uczelni winny być zakończone do
20.06.2002 roku. Wybory rektora wyznaczo-
ne zostały na 9.04.2002 r.

� nr 99 w sprawie przyjęcia prowizorium
budżetowego uczelni na rok 2002;

� nr 100 w sprawie wyrażenia zgody na
podwyższenie kapitału zakładowego
Uczelnianego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.;

� nr 101 w sprawie wyznaczenia terminu
pierwszej okresowej oceny nauczycieli
akademickich;
Pierwsza okresowa ocena nauczycieli aka-
demickich zostanie przeprowadzona do koń-
ca lutego 2004 r.

� nr 102 w sprawie przyjęcia podstawo-
wych zasad organizacji i funkcjonowania
elastycznego systemu studiów;

� nr 103, 104, 105 w sprawie opinii wnio-
sku o mianowanie na stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego UZ na czas nieokre-
ślony;
Senat pozytywnie zaopiniował wnioski se-
nackiej komisji ds. kadry naukowej o mia-
nowanie dra hab. inż. Tadeusza Chrzana,
dra hab. inż. Andrzeja Skarzyńskiego, dra
hab. inż. Jana Jagielskiego na stanowiska
profesorów nadzwyczajnych w Uniwersyte-
cie Zielonogórskim na czas nieokreślony.

� nr 106 w sprawie zasięgnięcia opinii
w sprawie wysokości opłat za studia za-
oczne;
Senat utrzymał w semestrze letnim w roku
akademickim 2001/2002 wysokości opłat za
studia zaoczne obowiązujące w semestrze
zimowym, ustalając jednocześnie, że na kie-
runku zarządzanie i marketing (w tym na
studiach magisterskich uzupełniających)
opłata wynosić będzie 1700 zł.
W semestrze zimowym w roku akademickim
2002/2003 ustalono następujące opłaty za
studia zaoczne:

Szkoła Nauk Ścisłych i Ekonomicznych

KIERUNEK
Rok akademicki

2002/2003
semestr zimowy

Fizyka – mgr uzup. 1500 zł
Informatyka i ekonometria 1600 zł
Matematyka I i II rok oraz specjal-
ność nauczycielska 1300 zł

Matematyka – pozostałe specjalności 1500 zł
Matematyka – mgr uzup. 1500 zł
Zarządzanie i marketing 1800 zł
Zarządzanie i marketing mgr uzup. 1800 zł
Stosunki międzynarodowe∗ 1800 zł

Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych

KIERUNEK
Rok akademicki

2002/2003
semestr zimowy

Animacja społeczno-kulturalna 1600 zł
Zintegrowana edukacja wczesnosz-
kolna i przedszkolna 1300 zł

Zintegrowana edukacja wczesnosz-
kolna i terapia pedagogiczna 1300 zł

Opieka i pomoc środowiskowa 1600 zł
Pedagogika ogólna 1600 zł
Pedagogika opiekuńcza i specjalna 1600 zł
Praca socjalna 1600 zł
Resocjalizacja 1600 zł
Rewalidacja 1600 zł
Socjologia 1600 zł
Wychowanie techniczne 1650 zł
Edukacja medialna i informatyczna 1600 zł
Pedagogika pracy - poradnictwo
zawodowe

1600 zł

Filologia polska 1200 zł
Dziennikarstwo 1450 zł
Filologia germańska (studia uzup.) 1760 zł
Filologia germańska
 (studia wieczorowe licencjackie) 1820 zł

Język angielski 1820 zł
Historia 1200 zł
Filozofia 1200 zł
Politologia 1300 zł
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych 1800 zł

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
muzycznych 1800 zł

Szkoła Nauk Technicznych

KIERUNEK
Rok akademicki

2002/2003
semestr zimowy

Mechanika i budowa maszyn 1500 zł
Mechanika i budowa maszyn
(studia magisterskie uzupełniające) 1550 zł
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KIERUNEK
Rok akademicki

2002/2003
semestr zimowy

Zarządzanie i inżynieria produkcji 1500 zł
Wychowanie techniczne
(z wyłączeniem 2,5 letnich magister-
skich uzupełniających)

1450 zł

Wychowanie techniczne (2,5 letnie
magisterskie uzupełniające) 1500 zł

Budownictwo 1500 zł
Inżynieria środowiska 1500 zł
Ochrona środowiska 1500 zł
Elektrotechnika 1500 zł
Informatyka

� studia inżynierskie
� studia mgr II stopnia

1600 zł
1650 zł

� nr 107 w sprawie przyjęcia limitów rekruta-
cyjnych na rok akademicki 2002/2003;
Senat przyjął w roku akademickim
2002/2003 następujące limity rekrutacyjne:

Szkoła Nauk Ścisłych i Ekonomicznych
studia dzienne

Kierunek studiów (specjalność)
Liczba

przyjęć na
kierunku

Astronomia∗ 35
Fizyka 70
Fizyka techniczna∗ 70
Informatyka i ekonometria 200
Matematyka 200
Zarządzanie i marketing (5lat lub 3,5roku)
-europejska integracja gospodarcza
-zarządzanie strategiczne
-marketing i zarządzanie zasobami ludzkimi
-zarządzanie finansami
-zarządzanie małymi i średnimi przedsięb.
-zarządzanie środowiskiem i gospodarką
publiczną
-informatyka w zarządzaniu
-controlling w zintegrowanych systemach
zarządzania

360

Zarządzanie i marketing (4,5 roku)
-handel
-systemy zarządzania
-międzynarodowa polityka gospodarcza
-zarządzanie potencjałem społecznym

150

Zarządzanie i marketing ( 3 lata)
(licencjackie)

90

Stosunki międzynarodowe∗ 70

studia zaoczne

Kierunek studiów (specjalność)

Liczba
przyjęć

na
kierunku

Informatyka i ekonometria 200
Matematyka 90
Zarządzanie i marketing ( 5 lat lub 3,5 roku)
-europejska integracja gospodarcza
-zarządzanie strategiczne
-marketing i zarządzanie zasobami ludzkimi
-zarządzanie finansami
-zarządzanie małymi i średnimi przedsię-
biorstwami

-zarządzanie środowiskiem i gospodarką
publiczną

-informatyka w zarządzaniu
-controlling w zintegrowanych systemach
zarządzania

160

Zarządzanie i marketing ( 5 lat lub 3,5 roku)
 - bankowość i finanse

80

Zarządzanie i marketing ( 3 lata)
(licencjackie)

120

Stosunki międzynarodowe∗ 60
ogółem 710

studia magisterskie uzupełniające

Kierunek studiów (specjalność)

Liczba
przyjęć

na
kierunku

Fizyka - zaoczne 35

Matematyka - zaoczne
-nauczycielska matematyka i informatyka

100

Zarządzanie i marketing -zaoczne
-europejska integracja gospodarcza
-zarządzanie małymi i średnimi przedsię-
biorstwami

-marketing i zarządzanie zasobami ludzkimi
-zarządzanie środowiskiem i gospodarką
publiczną

120

Zarządzanie i marketing – zaoczne
-systemy zarządzania
-międzynarodowa polityka gospodarcza
-zarządzanie potencjałem społecznym

119

Zarządzanie i marketing – dzienne i zaoczne
-administracja publiczna

300
w tym:
150-

dzienne
 150-

zaoczne

Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych
studia dzienne

Kierunek studiów (specjalność)
Liczba

przyjęć na
kierunku

Animacja społeczno-kulturalna 52
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna 45

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i terapia pedagogiczna 45

Opieka i pomoc środowiskowa 45
Praca socjalna 52
Resocjalizacja i profilaktyka niedostosowa-
nych społecznie 60

Rewalidacja osób chorych 45
Socjologia 75
Wychowanie techniczne 50
Pedagogika pracy i poradnictwo zawodowe 45
Poradnictwo 39
Edukacja medialna i informatyczna 30
Organizacja i kierowanie życiem szkoły 60
Filologia polska ( 5-letnie)
Europeistyka kulturoznawcza
Język polski z filozofią
Język polski z bibliotekoznawstwem
Dziennikarstwo

150
30
30
30
46

Filologia germańska 78
Filologia rosyjska 60
Język angielski 60
Język francuski 60
Język niemiecki 48
Historia 120
Politologia ( 5-letnie)
(2-letnie uzupełniające, magisterskie)

120
60

Filozofia ( 5-letnie)
Wiedza o społeczeństwie

90
30

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych 40

Grafika 20
Malarstwo 20
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
muzycznych 60

studia zaoczne

Kierunek studiów (specjalność)
Liczba

przyjęć na
kierunku

Animacja społeczno-kulturalna 60
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
 i przedszkolna

� mgr uzupełniające
60
30

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna
(mgr uzupełniające)

30

Pedagogika ogólna (mgr uzupełniające) 30
Pedagogika opiekuńcza i specjalna 60
Opieka i pomoc środowiskowa
(mgr uzupełniające) 30

Rewalidacja osób chorych (mgr uzupełniające) 30
Resocjalizacja i profilaktyka niedostosowa-
nych społecznie (mgr uzupełniające) 30

Animacja społeczno-kulturalna
(mgr uzupełniające) 60

Pedagogika pracy socjalnej
(mgr uzupełniające) 105

Kierunek studiów (specjalność)
Liczba

przyjęć na
kierunku

Gerontologia społeczna (mgr uzupełniające) 60
Praca socjalna 140
Socjologia 150
Wychowanie techniczne 50
Edukacja medialna i informatyczna 30
Pedagogika pracy - poradnictwo zawodowe 45
Filologia polska (5-letnie)
(2-letnie uzupełniające)

60
30

Filologia polska - dziennikarstwo 66
Filologia germańska 75
Język angielski (wieczorowe) 48
Język niemiecki (wieczorowe) 30
Historia 130
Filozofia

� eksternistyczne
80
10

Politologia (5-letnie)
(2-letnie)

150
90

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych (3-letnie)
(2-letnie uzupełniające)

40
40

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
muzycznych

60

Szkoła Nauk Technicznych
studia dzienne

Kierunek studiów (specjalność)
Liczba

przyjęć na
kierunku

Mechanika i budowa maszyn
(magisterskie uzupełniające)

240
45

Zarządzanie i inżynieria produkcji 180
Wychowanie techniczne
(5 letnie magisterskich) 75

Wychowanie techniczne ( 3-letnie)
Technika z informatyką
Inżynieria środowiska pracy
(mgr uzupełniające)
Ergonomia w gospodarce (mgr uzup.)

60
60
60
45

Budownictwo 150

Inżynieria środowiska 120

Ochrona środowiska 64

Elektrotechnika
(mgr uzup.)

180
30

Informatyka
� studia inżynierskie
� studia mgr II stopnia

180
 45

Elektronika i telekomunikacja 120

studia zaoczne

Kierunek studiów (specjalność)
Liczba

przyjęć na
kierunku

Mechanika i budowa maszyn (zawodowe)
(magisterskie uzupełniające)

210
50

Zarządzanie i inżynieria produkcji 180
Wychowanie techniczne
(5-letnie magisterskich) 75

Wychowanie techniczne (3-letnie)
Technika z informatyką
Inżynieria środowiska pracy

60
60

Budownictwo 150
Inżynieria środowiska 120
Ochrona środowiska 64
Elektrotechnika
(mgr uzup.)

60
30

Informatyka
� studia inżynierskie
� studia mgr II stopnia

180
 45

Elektronika i telekomunikacja 60

∗  warunkowo po zatwierdzeniu przez MEN i S

� nr 108 w sprawie powołania Galerii
Uniwersyteckiej;

� nr 109 w sprawie powołania zespołu
muzycznego „Big Band Uniwersytetu
Zielonogórskiego”.
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ZARZĄDZENIA JM REKTORAZARZĄDZENIA JM REKTORAZARZĄDZENIA JM REKTORAZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:JM Rektor wydał zarządzenia:JM Rektor wydał zarządzenia:JM Rektor wydał zarządzenia:

� nr 44 z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie
powołania Odwoławczej Komisji Stypen-
dialnej;
Powołano Odwoławczą Komisję Stypendial-
ną w składzie:
1. Tomasz Frącek - Wydział Zarządzania
2. Rafał Gościański - Wydział Mechaniczny
3. Andrzej Kęsik - Wydział Nauk Pedago-

gicznych i Społecznych
4. Grzegorz Łuczka - Wydział Inżynierii

Lądowej i Środowiska
5. Tomasz Gang - Wydział Mechaniczny
6. Rafał Grzelichowski - Wydział Arty-

styczny
7. Agnieszka Opalińska - Wydział Humani-

styczny
8. Agnieszka Kaszubska - Wydział Nauk

Ścisłych
9. Piotr Hawrylak - Wydział Elektrotechni-

ki, Inforatyki i Telekomunikacji.
� nr 45 z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie

powołania Komitetu Organizacyjnego
i Komitetu Naukowego XXIII Międzyna-
rodowego Sympozjum Naukowego Stu-
dentów i Młodych Pracowników Nauki;

� nr 46 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu organizacyj-
nego Wydziału Mechanicznego;

� nr 47 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za zajęcia dy-
daktyczne wnoszone przez studentów po-
wtarzających rok (semestr) studiów
dziennych oraz przez wolnych słuchaczy;
Wprowadzono opłaty zgodnie z uchwałą Se-
natu nr 85 z dnia 21 grudnia 2001 r.

� nr 48 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za studia eks-
ternistyczne;
Wprowadzono opłaty zgodnie z uchwałą Se-
natu nr 86 z dnia 21 grudnia 2001 r.

� nr 49 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie
powołania zespołu ds. dozoru mienia;

� nr 50 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie
powołania zespołu ds. konserwacji
obiektów i utrzymania terenu;

� nr 51 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie
powołania zespołu ds. zamówień publicz-
nych;

� nr 52 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie
powołania zespołu ds. systemu zarządza-
nia gospodarką finansową;

� nr 1 z dnia 1 stycznia 2002 r. w sprawie
odpłatności za wynajem pojazdów samo-
chodowych;

� nr 2 z dnia 1 stycznia 2002 r. w sprawie

zasad ustalania ceny obiadu w stołówce
UZ przy al. Wojska Polskiego;

� nr 3 z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
powołania komisji ds. opracowania pro-
jektu Statutu UZ;
Powołano komisję ds. opracowania projektu
Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego
w składzie:
1. dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ

 - przewodniczący,
2. prof. dr hab. Czesław Osękowski,
3. dr ha. Longin Rybiński, prof. UZ,
4. dr hab. inż. Edward Walicki, prof. UZ,
5. mgr Krystyna Teluk.

� nr 4 z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie
ustalenia okresu obrotowego i sprawoz-
dawczego dla UZ;

� nr 5 z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
stawki amortyzacji dla zespołu kompute-
rowego;

� nr 6 z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
stawki zwrotu za okulary korekcyjne do
pracy przy monitorach ekranowych;

� nr 7 z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
podziału powierzchni UZ.

Monika Duchoń-Gawryś

Profesor Wojciech SadyProfesor Wojciech SadyProfesor Wojciech SadyProfesor Wojciech Sady
redaktorem naczelnym „Polish Philosophical Review”redaktorem naczelnym „Polish Philosophical Review”redaktorem naczelnym „Polish Philosophical Review”redaktorem naczelnym „Polish Philosophical Review”
Decyzją Rady Naukowej Instytutu Filozofii

i Socjologii PAN w Warszawie z dnia 19 grudnia
2001 r. prof. dr hab. Wojciech Sady z Instytutu
Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego został
powołany na stanowisko redaktora naczelnego
Polish Philosophical Review. W skład redakcji
weszli ponadto: dr Agata Bielik (sekretarz redakcji,
IFiS PAN), prof. dr hab. Zofia Rosińska (Instytut
Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab.
Marek Piechowiak (Instytut Filozofii UZ), doc. dr
hab. Robert Piłat (z-ca red. naczelnego, IFiS PAN).
Powołano również 18-osobową Radę Redakcyjną,
której skład zostanie wkrótce ogłoszony.

W tym anglojęzycznym piśmie publikowane
będą teksty z szeroko pojętej filozofii. Jego łamy
zostaną otwarte dla każdego, choć pierwszeństwo
ma przysługiwać autorom polskim. Redakcja Polish
Philosophical Review zamierza prowadzić cztery
działy tematyczne. W dziale pierwszym znajdą się
artykuły, dział drugi wypełnią polemiki, zaś polski
akcent stanowić będzie dział recenzji, w którym
planowane jest zamieszczanie krytycznych omó-
wień jak największej liczby książek, jakie ukazały
się w Polsce. Wreszcie specjalny dział będzie
poświęcony analizom poglądów nieżyjących myśli-
cieli polskich.

Pierwszy numer Polish Philosophical Review
ma się ukazać jeszcze w 2002 r. Ambicją redakcji
jest wydawanie pisma jako kwartalnika, ale będzie
to uzależnione zarówno od uzyskanych środków,
jak i od ilości oraz jakości zgłaszanych do druku
tekstów.

Zgłaszać można zarówno teksty nowe, jak i –
co ważne – publikowane już po polsku. Można je
przesyłać do redakcji – najlepiej drogą elektro-
niczną – zarówno w wersji polskojęzycznej, jak
i anglojęzycznej. Każdy tekst zostanie oceniony
przez dwoje anonimowych recenzentów. Autorzy
otrzymają recenzje i będą mogli – lub, jeżeli tak
zdecydują recenzenci, musieli – wprowadzić na ich
podstawie poprawki.

Teksty przyjęte do druku będą publikowane
w ciągu jednego roku od otrzymania przez redakcję
ich ostatecznej wersji. Przyjęte do druku teksty,
które zostały przesłane do oceny w języku polskim,
będą wydrukowane w ciągu roku od chwili dostar-
czenia ich przekładu – o ile ten nie będzie budził
zastrzeżeń językowych. Koszty tłumaczenia pokry-
wają autorzy lub zatrudniające ich instytucje.

Powołanie przez Radę Naukową IFiS PAN
prof. dr hab. Wojciecha Sadego na redaktora na-
czelnego Polish Philosophical Review stanowi duże

wyróżnienie dla zielonogórskiego środowiska
naukowego, szczególnie zaś Instytutu Filozofii UZ.
Profesor Wojciech Sady ukończył studia magister-
skie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego. W 1980 r. na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu uzyskał stopień doktora
nauk humanistycznych w zakresie filozofii, zaś
w 1993 r., na tej samej uczelni, stopień doktora
habilitowanego w zakresie filozofii – filozofii
nauki. W sferze zainteresowań naukowych Profeso-
ra znajduje się: filozofia i metodologia nauk przy-
rodniczych; brytyjska filozofia analityczna (zwłasz-
cza obie filozofie Wittgensteina); historia nauki;
historia i filozofia religii. Prof. Wojciech Sady
prowadził m. in. wykłady z metodologii nauki
i historii nauki (Wydział Filozofii i Socjologii
UMCS w Lublinie), historii filozofii i dziejów
wielkich religii (ASP w Poznaniu), historii fizyki
(Instytut Fizyki WSP TK w Zielonej Górze) oraz
ontologii (Instytut Filozofii UZ). Profesor jest
ponadto wiceprezesem Towarzystwa im. Ludwiga
Wittgensteina (z siedzibą w Warszawie) oraz człon-
kiem Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika
Colloquia Communia.

Robert Skobelski
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Krzysztof Gałkowski profesoremKrzysztof Gałkowski profesoremKrzysztof Gałkowski profesoremKrzysztof Gałkowski profesorem
22 stycznia dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej odebrał nominację profesorską. Profesor jest pracownikiem Instytutu Sterowania
i Systemów Informatycznych na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji naszego Uniwersytetu. Rozmowę z prof. K. Gałkowskim opublikował
Biuletyn Politechniki Zielonogórskiej z czerwca 1999 roku. Gratulując prestiżowego awansu naukowego, redakcja zwróciła się do nominata z prośbą o przedsta-
wienie się środowisku.

Profesor o sobie:
Urodziłem się 9 czerwca 1949 r. we Wro-

cławiu. Nauki pobierałem we Wrocławiu. Po
szkole podstawowej Liceum Ogólnokształcące
nr 9 im. Juliusza Słowackiego, przy ulicy Piotra
Skargi, takie rzeczy się pamięta. Potem, w latach
1967-1972 Politechnika Wrocławska, Wydział
Elektroniki. W roku 1972 tytuł magistra inżynie-
ra elektronika o specjalności automatyka. Na-
tychmiast potem studium doktoranckie i po
niespełna pięciu latach stopień doktora nauk
technicznych o specjalności, znowu automatyka.
Wszystko to w Instytucie Cybernetyki Technicz-
nej. Nieco przed obroną, związałem się w ra-
mach tej samej uczelni i tego samego wydziału
z Instytutem Telekomunikacji i Akustyki, gdzie
w Zakładzie Teorii Obwodów pod kierunkiem
Profesora Mariana S. Piekarskiego, którego
wyniki z zakresu układów wielowymiarowych
(nD) weszły w zakres podstaw dziedziny i są do
tej pory wielokrotnie cytowane, rozpocząłem do
tej pory trwające prace w tym obszarze. Prace
pod kierunkiem profesora Piekarskiego zaowo-
cowały w roku 1994 habilitacją, również we
Wrocławiu na Wydziale Elektroniki. Olbrzymią
rolę w moim dalszym rozwoju mieli profesoro-
wie Tadeusz Kaczorek z Warszawy i Jerzy
Klamka z Gliwic, których poznałem bliżej przy
okazji procedury habilitacyjnej (byli moimi
recenzentami), i których też nie zawaham się
nazwać swoimi Mistrzami.

Profesorem Politechniki Zielonogórskiej zo-
stałem w październiku 1996 roku.

Na mój dorobek naukowy składają się:
2 monografie /w tym ostatnia: Gałkowski K.,
State-space Realizations of Linear 2-D Systems
with Extensions to the General nD (n>2) Case,
Springer Verlag, LNCIS 2001/, 1 edytorstwo
książki, 30 artykułów w czasopismach między-
narodowych (w tym 21 z listy filadelfijskiej) + 3
artykuły (z listy filadelfijskiej) w druku, wiele
innych złożonych w czasopismach, 7 rozdziałów
w książkach o międzynarodowym zasięgu, 50
referatów wygłoszonych i opublikowanych
w materiałach konferencji i kongresów między-
narodowych oraz:
� organizacja sesji specjalnych poświęconych

układom nD na konferencjach międzynarodo-
wych, m.in. w Anglii, Danii, Portugalii, Francji,

� organizacja Warsztatów NDS, które – jak się
wydaje - już weszły na stałe do kalendarza
imprez międzynarodowych,

� szereg wykładów wygłoszonych między
innymi w Cambridge, UK; Nanyang Univer-
sity, Singapur; Newcastle, Australia; ale też
w Instytucie Matematyki naszej uczelni,

� członek Gesellschaft fur Angewandte
Mathematik und Mechanik, stały recenzent
w Zentralblatt fur Mathematik,

� członek komitetu redakcyjnego International

Journal of Multidimensional Systems and
Signal Processing, Kluwer, USA i ostatnio
naszego Int. J. of Applied Mathematics and
Computer Science.
Cenię sobie bardzo międzynarodową współ-

pracę naukową. Współpracuję głównie z Wielką
Brytanią, z profesorami Erykiem Rogersem
z  Southampton i Davidem Owensem, od paź-
dziernika w Sheffield, którzy również kilkakrot-
nie wizytowali naszą uczelnię uczestnicząc
w warsztatach, dając wykłady lub po prostu
prowadząc wspólne badania. Naszą współpracę
rozszerzamy w ramach np. V Programu Ramo-
wego Unii Europejskiej. Należy tu podkreślić
fakt, że wystąpiliśmy właśnie pod kierownic-
twem profesora J. Korbicza, wspólnie z całym
Instytutem Sterowania i Systemów Informatycz-
nych naszego wydziału, tj. Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji do Brukseli
o uznanie nas za Centrum Doskonałości, inicja-
tywa mająca na celu rozszerzenie naszej współ-
pracy międzynarodowej. Z mojej strony uczest-
niczą lub popierają nasze starania profesorowie
Rogers, Owens i  Joerg Raisch z Uniwersytetu
w Magdeburgu. Ze wszystkimi nimi zresztą
planujemy wspólny projekt w ramach VI Pro-
gramu Ramowego. Współpracuję również ze
Stanami Zjednoczonymi, Włochami i Białorusią.
Za bardzo owocną uważam też współpracę
z Chinami i w szczególności z Hong Kongiem.
W roku 2001 spędziłem dwa miesiące w Hong
Kongu na University of Hong Kong współpra-
cując naukowo z Profesorem Jamesem Lam,
a teraz również dwa miesiące przebywa tam mój
doktorant mgr inż. Wojciech Paszke. Współpra-
cujemy również z młodym i bardzo podobnym
do naszej uczelni University of Guilin, w Chi-

nach kontynentalnych, położonym w chyba
najpiękniejszym miejscu, jakie kiedykolwiek
widziałem w życiu. Na uwagę zasługuje fakt, że
właśnie finalizujemy wizytę naszych chińskich
przyjaciół (Guilin) na naszej uczelni w celu
podpisania dokumentów o oficjalnej współpracy
między naszymi uniwersytetami.

Kończąc opis swoich dokonań, który wg
mnie pokazuje, że mimo wielu trudności nie
jesteśmy skazani na „boczny tor” w Europie,
a swobodnie możemy poruszać się głównymi
„autostradami”, przynajmniej w nauce, chciał-
bym dodać, że od 2000 roku jestem Profesorem
-Visiting (pozycja tytularna) w The University
of Southampton w Wielkiej Brytanii. W tym
samym roku, w czerwcu, byłem współrganizato-
rem i współprzewodniczącym międzynarodowej
konferencji THE SECOND INTERNATIONAL
WORKSHOP ON MULTIDIMENSIONAL
(ND) SYSTEMS (NDS-2000) na Zamku Czo-
cha na Dolnym Śląsku, gdzie zebrali się czołowi
uczeni świata w mojej dziedzinie. Współorgani-
zowałem też sesję specjalną: Gałkowski K.,
Rogers E., Special Session on Multidimensional
(nD) Systems – Recent Progress in Theory and
Applications, na międzynarodowym symposium
MTNS 2000, Mathematical Theory of Networks
and Systems w Perpignan we Francji. Byłem
członkiem komitetu naukowego międzynarodo-
wych konferencji: Int. Conf. On Information,
Communication and Signal Processing (ICIS
2001), Oct. 15-18, 2001 oraz jestem (jako je-
dyny reprezentant Polski) w 15. Międzynaro-
dowym Symposium MTNS - Mathematical
Theory of Networks and Systems, 2002 (tu
również współorganizuję mini-symposium).
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Dwa patenty matematykaDwa patenty matematykaDwa patenty matematykaDwa patenty matematyka

Model to tylko przybliżModel to tylko przybliżModel to tylko przybliżModel to tylko przybliżeeeenienienienie
Rozmowa z prof. Romanem Zmyślonym,Rozmowa z prof. Romanem Zmyślonym,Rozmowa z prof. Romanem Zmyślonym,Rozmowa z prof. Romanem Zmyślonym,
specjalistą z zakresu statystyki matematycznejspecjalistą z zakresu statystyki matematycznejspecjalistą z zakresu statystyki matematycznejspecjalistą z zakresu statystyki matematycznej

Panie Profesorze, proszę powiedzieć na ile
statystyka matematyczna ma związek z po-
tocznym rozumieniem tego pojęcia? Czy czę-
stość występowania zdarzenia lub zjawiska
zahacza o probabilistykę? Może więc zacznie-
my od naukowego ujęcia Pańskiej dyscypliny
wiedzy?

- Powszechnie prawdopodobieństwo jest
rozumiane jako częstość występowania danego
zjawiska. Statystyka matematyczna jest ściśle
powiązana z rachunkiem prawdopodobieństwa.
Różnica polega jednak na tym, że statystyka
jako dyscyplina matematyki zajmuje się identy-
fikacją rozkładów prawdopodobieństwa, które
są parametryzowane, natomiast probabilistyka
bada konkretne rozkłady, ich własności, itp.
W statystyce mamy do czynienia z rodzinami
rozkładów, które modelują zjawiska przyrodni-
cze, chemiczne, biologiczne, medyczne itd.
Wnioskowanie statystyczne odbywa się na
podstawie wyników doświadczalnych i rolą
statystyka jest wnioskowanie w obrębie modelu
przyjętego a priori. Z grubsza mówiąc wnio-
skowanie polega na identyfikacji tego rozkładu.

Moje zainteresowania dotyczą tzw. modeli
mieszanych, co oznacza, że w modelach tych
występują parametry efektów stałych i loso-
wych. Mówiąc prościej są to takie układy zło-
żone, które zawierają czynniki deterministyczne
i przypadkowe. W moim przypadku identyfika-
cja polega na ocenie wpływu efektów stałych
i efektów losowych oraz wnioskowanie o tych
parametrach. Praktycznym przykładem zasto-
sowania takich modeli może być badanie
wpływu nawożenia (efekty stałe) oraz warun-
ków klimatycznych (efekty losowe) na plono-
wanie upraw rolnych.
Jaką prawdę o życiu niesie statystyka i jak
w praktyce to się przejawia? Czy statystyka
może pisać scenariusze zdarzeń – tych zupeł-
nie pewnych i mniej pewnych?

- Statystyka matematyczna jest narzędziem
badawczym innych dyscyplin naukowych. Nie
można traktować wnioskowań statystycznych
jako dowodu, natomiast mogą one sugerować
pewne zależności między tymi zjawiskami.
Poza tym pozwala w warunkach niepewności
podejmować „optymalne” decyzje. Powinniśmy
jednak zdawać sobie sprawę z tego, że te opty-

malne decyzje są słuszne w obrębie modeli,
natomiast odrębną sprawą jest adekwatność
modelu z badanymi zjawiskami występującymi
w realnym życiu. Prognozowanie pogody też
oparte jest na analizach statystycznych i nie
zawsze się one sprawdzają, choć z roku na rok
prognozy te są coraz lepsze. Problemem dla
każdego stosującego statystykę jest wybór
odpowiedniego modelu.
Ale każdy człowiek posiada większy lub mniej-
szy zakres własnej intuicji. Czy ta intuicja jest
po prostu błyskawiczną analizą, czy też bierze
się raczej z naszego doświadczenia, a może po
prostu jest „szóstym zmysłem”?

- Jeśli wnioskowanie jest sprzeczne z naszą
intuicją – radziłbym ufać raczej intuicji niż
analizie statystycznej. Chociaż niekiedy może
być odwrotnie. W mojej praktyce spotkałem się
z tą drugą sytuacją, gdzie osoba polegająca na
intuicji miała odrębne zdanie niż wynikało to
z  analizy statystycznej. Po głębszych przemy-
śleniach zgodziła się na wnioski statystyczne.

Bo znalazła inne uzasadnienie, też oparte na
intuicji.

Panie Profesorze, dla większości matematyka
jest najściślejszą z nauk, a tymczasem mówimy
o możliwych scenariuszach, prawdopodobień-
stwie, niepewności wyników.

- Współczesna statystyka matematyczna
używa bardzo silnego aparatu matematycznego
dla tych, jak to Pan określił – niepewności
wyników. Potrafi odrzucić niepewne bądź
błędne obserwacje w celu dokładniejszej anali-
zy danych. Dziedzinę tą nazywa się „metodami
odpornymi”. Przykładem może być błędne
wpisanie danych przez np. sekretarkę.

Narzędzia nowoczesnej matematyki są niczym
instrumenty mistyki, nie dopuszczające do ich
zgłębienia przez profanów. Czy matematykiem
trzeba się urodzić, czy też w każdym człowieku
tkwią takie zdolności, a ich występowanie jest
związane ze żmudnym treningiem intelektu-
alnym?

19 GRUDNIA ROMAN ZMYŚLONY ODEBRAŁ TYTUŁ PROFESORA,
NA ZDJĘCIU W PRYWATNEJ ROZMOWIE Z PREZYDENTEM RP;

Z LEWEJ - DR JACEK BOJARSKI CIESZY SIĘ Z SUKCESU SWOJEGO PROMOTORA
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- Uważam, że oba te czynniki – genetycz-
ne i trening intelektualny odgrywają istotną
rolę w tym, by być lub nie być matematykiem.
Mogę powiedzieć o sobie, że miałem dobrych
nauczycieli. Z drugiej strony wchłanianie
tajników matematyki przychodziło mi bez
większych trudności.

Co uznaje Pan za największy sukces nauko-
wy?

- Za taki sukces uważam wyniki pracy
Charakteryzacja funkcji parametrycznych, dla
których istnieją jednostajnie najlepsze nieob-
ciążone estymatory w ogólnych modelach
liniowych, wydanej po angielsku przez Lectu-
re Notes w 1980 roku. Praca ta jest cytowana
jeszcze jako preprint Instytutu Matematyczne-
go PAN w 1978 roku w Handbook in Statisti-
cs 2 przez prof.  S. K. Mitra jako najogólniej-
szy do tej pory znany wynik. Stanowiła ona
fragment mojej rozprawy habilitacyjnej.

Zwykle akademickiego matematyka kojarzy
się z  abstrakcyjnym myśleniem, mało zwią-
zanego z „praktycznym” życiem. Tymczasem
Pan jest autorem dwóch patentów technolo-
gicznych. Przyzna Pan, że to u matematyków
raczej nietypowe?

- To prawda, chociaż sławny prof. Hugo
Steinhaus, którego poznałem na seminarium
we Wrocławiu, ma ich kilkanaście. Moje dwa
patenty z katalizy (optymalizacja wymiany
siatek katalitycznych w procesie utleniania
amoniaku do tlenku azotu) były efektem
zaplanowania prowadzonych dwuletnich
doświadczeń, ich analizy statystycznej i bada-
nia zgodności uzyskanego modelu z danymi
doświadczalnymi z przemysłu. Efektem
wdrożenia tych patentów są wielomilionowe
oszczędności, wynikające z optymalnej wy-
miany siatek katalitycznych oraz doboru
procentowego stopu katalitycznego (platyny
i rodu).

Kto jest dla Pana największym autorytetem
naukowym?

- Autorytetów naukowych mam wielu.
Natomiast pozwolę sobie wymienić prof. C.
R. Rao, gdyż moje zainteresowania naukowe
są najbliższe jego tematyce badawczej. Profe-
sor C. R. Rao bywał zapraszany na międzyna-
rodowe konferencje statystyczne w Polsce,
a jeden z jego licznych doktoratów honoris
causa nadany został przez Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to
uczony, który ma ogromną wiedzę nie tylko
statystyczną, wyjątkowo bogaty dorobek
naukowy, wykształcił całe pokolenie statysty-
ków i w szczególny sposób rozwinął Indyjski
Instytut Statystyczny w Delhi i Kalkucie.
W Indiach odbywają się cykliczne konferen-
cje poświęcone problematyce badawczej C. R.
Rao. Nawiasem mówiąc, na jedną z takich
konferencji otrzymałem (wspólnie z prof.
Stefanem Zontkiem) zaproszenie, co jest
sporym wyróżnieniem.
W zeszłym roku matematykę na egzaminie
maturalnym wybrało 60 procent abiturien-

tów, choć przedmiot ten nie ma dotąd statusu
obowiązkowego. Dwa miesiące temu ujaw-
niono, że próbne matury z matematyki zali-
czyło jedynie 20 procent przyszłych absol-
wentów szkół średnich. Opinia publiczna jest
zdezorientowana i do końca nie wie jak
kształcą szkoły ponadpodstawowe.

- Trudno mi zająć stanowisko w tej spra-
wie, bowiem zajęcia dydaktyczne prowadzę
na starszych latach studiów, kiedy słabszych
studentów wyeliminowało sito selekcyjne na
pierwszym, drugim roku. Jednak nie da się nie
zauważyć korzystniejszych tendencji w przy-
gotowaniu kandydatów na studia. Mimo, że
jestem statystykiem, trudno mi zrozumieć
dlaczego bywają roczniki studentów raz gor-
sze, innym razem – lepsze. To samo dotyczy
grup ćwiczeniowych w obrębie jednego rocz-
nika, mimo, że grupa nie jest budowana na
podstawie średnich ocen egzaminacyjnych.

W historii często dochodziło na podstawie
racjonalnej obserwacji do uogólnionych
związków między np. wielkościami fizyczny-
mi, co pozwalało konstruować proste i bar-
dziej wyrafinowane równania matematyczne.
Ale bywało i odwrotnie. Z wyprowadzonych
już zależności budowano nowe równania,
które niosły prawdę o naturze wszechświata,
a zdarzało się, że doświadczalnie potwier-
dzano ich rzeczywiste występowanie znacznie
później.

- Wszelkie modelowanie matematyczne
jest tylko przybliżeniem rzeczywistości, jed-
nakże w wielu przypadkach modele te dobrze
opisują różnego rodzaju zjawiska. Odbywa się
to przez selekcję nieistotnych czynników.
Nasz świat jest tworem niesłychanie skompli-
kowanym. I nie jest tak jak chcieli niektórzy
matematycy, że można go opisać za pomocą
kilku zmiennych. Jednak matematyka w wielu
przypadkach okazała się pomocna w konstru-
owaniu i sprawdzaniu hipotez opisujących
nasz świat. Udział w tym ma w szczególności
statystyka matematyczna.

Często mówi się o ścisłych związkach mate-
matyki z twórczością artystyczną, szczególnie
w dziedzinie muzyki. Na czym polegają te
związki, bo nigdzie nie widziałem partytury

zapisanej równaniami matematycznymi,
a konwencjonalną transkrypcją nutową?
Pytam o to znawcę, bo przecież gra Pan na
skrzypcach.

- Drobne sprostowanie – grałem, teraz
tylko czasami. Matematyka, ta elementarna,
pomogła mi w błyskawicznym odpowiadaniu
nauczycielowi z muzyki na pytanie typu:
proszę podać tonikę, dominantę i subdomi-
nantę w drugim przewrocie gamy G-dur.
W tym byłem biegły i często podpowiadałem
koleżankom i kolegom w szkole średniej. Coś
jednak w związkach matematyki z muzyką
jest, bo wielu matematyków lubi muzykować.

A jak się ma ścisłe myślenie matematyków
do przysłowiowego roztargnienia?

- Spróbuję na to odpowiedzieć przykła-
dem z mojego życia. Notorycznie zapomina-
łem o zdobyciu stopnia doktora habilitowane-
go. Moja żona w grudniu 1995 roku przypo-
mniała mi, że czas najwyższy to zrobić.
W ciągu tygodnia przygotowałem odpowied-
nie dokumenty potrzebne do wszczęcia prze-
wodu. To roztargnienie chodziło już potem za
mną jak największa kara, co wytknął mi nawet
jeden z recenzentów. Z całą pewnością opóź-
niło mi to uzyskanie tytułu profesora o co
najmniej pięć lat.

Z drobniejszych roztargnięć pamiętam do
dzisiaj notoryczne zapominanie zabierania
piżamy z pokoju hotelowego co najmniej dwa
razy w roku, kiedy bywałem na konferencjach.
Od pewnego czasu pakowanie zaczynam
właśnie od piżamy. Sprawy te traktuję jako
drugorzędne, chociaż żona podejrzewa, że nie
chodzi wcale o roztargnienie. A ścisłe myśle-
nie wcale w tym nie pomaga.

A Pańskie pasje pozazawodowe?
- Zainteresowań pozanaukowych mam

kilka. Lubię grać w skata i brydża i w tym
zakresie mam pewne osiągnięcia. W czasie
turnieju skatowego podczas konferencji staty-
stycznych w NRD – w jednym turnieju na 21
zawodników (7 drużyn po trzy osoby) zająłem
pierwsze miejsce, a w drugim – trzecie. Być
może było to wynikiem udanego kibicowania
dużej grupy polskich uczestników, a ja byłem

Prof. Roman Zmyślony ma 55 lat. W 1969 roku ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim.
Po studiach rozpoczął pracę w Instytucie Matematycznym PAN we Wrocławiu oraz rozpoczął tam
studia doktoranckie (1969-72). Przewód habilitacyjny zakończył w 1987 roku, a bezpośrednio po
uzyskaniu habilitacji został kierownikiem Oddziału Wrocławskiego IM PAN. W latach 1976-89
pracował na części etatu w Instytucie Chemii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki
Wrocławskiej. Od 1993 roku pracuje w Instytucie Matematyki – najpierw WSI, potem Politechniki
Zielonogórskiej. Od września jest zastępcą dyrektora Instytutu Matematyki, wchodzącego w skład
Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu.

Jest autorem 52 publikacji, w tym współautorem 2 monografii oraz twórcą 2 patentów z za-
kresu katalizy. Wypromował 2 doktorów. Współpracuje m.in. z matematykami z Meksyku, Niemiec,
Stanów Zjednoczonych, Austrii, Słowacji. Był organizatorem ponad 20 konferencji naukowych,
w tym 5 międzynarodowych. Jest redaktorem naczelnym Discussiones Mathematicae – Probability
and Statistics.

Jest laureatem licznych nagród, w tym Ministra Edukacji Narodowej i Sekretarza Naukowego
PAN.

Profesor Roman Zmyślony jest specjalistą z zakresu statystyki matematycznej.
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jedynym obcokrajowcem w tym turnieju.
Niemcy mieli swojego faworyta i byli bardzo
zdziwieni, że zwycięzca pochodzi z kraju,
gdzie gra jest mało popularna.

Bardzo lubię przebywać w kuchni, nie
tylko w celu spożywania, ale też przygotowy-
wania posiłków. Ulubione moje dania to
naleśniki, cielęcina o pięciu smakach, pasztet,
bigos i schab w różnych postaciach. Z wyro-

bów cukierniczych jest przysłowiowa babka.
Kiedy dzieci dowiadują się, że posiłek przy-
rządziła mama, to niezbyt chętnie zabierają się
do konsumpcji. Ale gdy potrawy są autorstwa
ojca, dzieci krzyczą: „dawać!”.

Duże odprężenie daje mi praca w drewnie,
a największym osiągnięciem jest wykonanie
drzwi boazeryjnych w szafkach kuchennych
i zabudowa przedpokoju.

W okresie studenckim i tuż po studiach
śpiewałem w chórze akademickim Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, również na koncertach
zagranicznych, i w doborowym towarzystwie,
m,in. prof. Jana Miodka.

rozmawiał Andrzej Politowicz

Stypendia nie całkiem socjalne...Stypendia nie całkiem socjalne...Stypendia nie całkiem socjalne...Stypendia nie całkiem socjalne...
Zacząć by można od stwierdzenia, że gorący

okres dyskusji i narzekań studentów na kwestie
stypendiów socjalnych mamy już za sobą –
pieniądze zostały przelane: szczęśliwcy świętują,
pechowcy ochłonęli nieco i tym samym wszyscy
mają święty spokój. Tymczasem ostatnie dni,
spędzone przeze mnie na zbieraniu informacji nt.
sytuacji socjalnej zielonogórskich studentów do
audycji Radia Index, uświadomiły mi, że
owszem: wszyscy już chyba ochłonęli, jednakże
nie dlatego, że sprawy już nie ma – po prostu
ludziom brak już sił, by dalej walczyć z syste-
mem uczelnianej administracji i biurokracji...

Wspomniane „problemy” z (nie)przy-
znawaniem stypendiów socjalnych wiążą się
nierozłącznie z całkiem naturalnymi perturba-
cjami administracyjno-organizacyjnymi z jakimi
przecież boryka się każda nowo powołana pla-
cówka, nie tylko nasz uniwersytet. Tyle tylko, że
tłumaczenia, że wszystkiemu winna owa słynna
fuzja bledną nieco w obliczu faktów. Faktów
optymizmem raczej nie napawających, bowiem
nowy (raczej niezbyt doskonały) regulamin
przyznawania pomocy socjalnej doprowadził do
ostrego wrzenia wśród studenckiej braci.

Skoro nieuniknionym były porównania obu
byłych uczelni (kto zyskał, a kto stracił, i czyim
kosztem?), to dlaczego nie pokuszono się o to,
by chociaż w pierwszym semestrze funkcjono-
wania nowej uczelni pozostawić bez zmian
dotychczasowe regulaminy Politechniki i WSP!?
Jednocześnie pozostałoby wystarczająco dużo
czasu na to, aby opracować nowy, skompilowa-
ny regulamin, może też z dużo większym (ja-
kimkolwiek?) udziałem przedstawicieli studen-
tów? A jeśli zmiany rzeczywiście były niezbęd-
nie konieczne, to dlaczego zdecydowano się na,
bardzo kontrowersyjne (nie tylko moim skrom-
nym zdaniem...) rozwiązanie, jakim jest ustala-
nie progów dla każdego wydziału z osobna?
Tym samym doprowadzono do kuriozalnej
sytuacji, gdzie student studentowi wielce nie-
równy (jeśli na wydziale X próg wynosi 300 zł,
a na wydziale Y 420 zł, to doprawdy trudno
mówić o jakiejkolwiek równości). Czy można
wobec tego dziwić się studentom, że są bardzo
niezadowoleni, skoro nie wszyscy najbardziej
potrzebujący taką pomoc otrzymali?

Owszem, na uczelnianych korytarzach sły-
chać wciąż cały szereg zarzutów wobec uczelni
(również: kolejki przy składaniu podań, terminy

wypłat, dopłaty do zakwaterowania, kwestie
odwołań), ale tak naprawdę największy żal
mamy o to, że potraktowano nas bardzo, bardzo
nierówno. A tym samym i bardzo niesprawie-
dliwie... Zastanawiać tylko może, gdzie był nasz
samorząd studencki podczas uchwalania na
chybcika tegoż regulaminu.

Inną, bynajmniej nie mniej kontrowersyjną
kwestią, jest praca studenckich komisji stypen-
dialnych, przynajmniej jeśli chodzi o byłą WSP
(na byłej Polibudzie system ten działa już od
kilku lat, więc i pewne doświadczenie jest, czego
brak na Wyspie). Otóż szeroko reklamowany
fakt, iż to sami studenci będą przyznawać pomoc
socjalną, gdyż to oni najlepiej wiedzą, w jakiej
kto jest sytuacji materialnej okazał się tylko
słodką teorią, bo praktyka sprowadzała się do
tego, że większość tychże komisji biernie wpi-
sywała dochód poszczególnych studentów
w odpowiednie rubryki, by potem ewentualnie
dostawić magiczny znaczek: „S” - jak stypen-
dium; chociaż najczęściej używanym był myśl-
nik, oznaczający tego stypendium brak.

Nie od dziś bowiem wiadomo, że nie
wszystkie zaświadczenia pewnej grupy studen-
tów są oryginalne. I w tym miejscu mam pytanie
do JM Rektora, jako osoby o największych
możliwościach prawodawczych, czy może raczej
sugestię. Otóż na dzień dzisiejszy komisje stu-
denckie nie mają żadnych uprawnień ani tech-
nicznych możliwości do weryfikacji przedsta-
wianej przez studentów dokumentacji. Co z tego,
że doskonale znamy sytuację studenta X (dwie
komórki, balety co wieczór i trawka non stop),
skoro w rubryce „dochód” widnieje np. 25,14
zł? Może więc uczelnia, jako organ mocodaw-
czy, zdecyduje się na pewną nowelizację przepi-
sów – skorzysta z rozwiązań Urzędu Skarbowe-
go i zastrzeże sobie prawo dogłębnego zweryfi-
kowania, np. 10% (losowo wybranych) podań?
Oczywiście musi to być powiązane z sankcjami,
i to naprawdę bolesnymi, takimi, które odstraszą
owych „kombinatorów”, może tak np.: zwrot
nieprawnie pobranego stypendium (ten punkt
jest w obecnym regulaminie); zakaz ubiegania
się o pomoc socjalną przez 2 (więcej?) kolejne
semestry; kara finansowa; relegowanie ze stu-
diów, itp.? Gwarantuję, że liczba podań spadnie,
a i panie z prodziekanatu ds. studenckich będą
miały mniej pracy. Oczywiście powinno się
powołać specjalną „komisję weryfikacyjną”,

w skład której wchodziliby: wydelegowani
pracownicy administracji, przedstawiciele stu-
dentów oraz przedstawiciel urzędu skarbowego
(w końcu chodzi o pieniądze). A prawdziwym
sukcesem takiego rozwiązania byłoby to, że
wreszcie przyznawanie stypendiów byłoby
sprawiedliwsze.

Zdaję sobie sprawę, że przedstawione przeze
mnie zmiany nie znajdą powszechnej aprobaty,
będą się też wiązać z pewnymi komplikacjami
natury technicznej; ale naprawdę nie widzę na
dziś innych zmian, które uczyniłyby przyznawa-
nie stypendiów bardziej sprawiedliwym. Prze-
mierzając korytarze akademików, robiąc sondę
za sondą, zauważyłem, że największym żalem do
uczelni nie jest fakt, że zabrakło pieniędzy na
większą ilość stypendiów; tylko to właśnie, że
niewielkie w końcu fundusze w pewnej części
rozdzielono niesprawiedliwie. I właśnie o zmia-
nę tego stanu rzeczy postuluję tymże artykułem,
postuluję ja oraz ci wszyscy studenci, których
miałem przyjemność spotkać podczas pracy nad
audycją.

Daleko mi od populizmu typu: „stypendia
dla wszystkich!”. Najbardziej chodzi mi o tych,
którzy mimo bycia w trudnej sytuacji material-
nej, mimo naprawdę skromnych środków finan-
sowych, wystarczających z reguły na opłacenie
akademika i codzienny chleb z dżemem – nie
otrzymali pomocy. Tylko dlatego, że być może
brakowało im 20 zł do progu, chociaż na sąsied-
nim wydziale na pewno załapaliby się na sty-
pendium. A może dlatego, że ktoś inny miał
odpowiednie dojścia i zaświadczenia, nagle
zubożał i otrzymał stypendium, które należało
się komuś innemu...

Ten artykuł nie jest atakiem ani na admini-
strację, ani na uczelnię. Nie jest to też koncert
życzeń studentów. To tylko kilka luźnych propo-
zycji, które po „doszlifowaniu” mogą coś
w przyszłym semestrze poprawić. Bo aż cisną
się na usta słowa, że gorzej już być nie może...

Lecz przede wszystkim jest to prośba. Proś-
ba studenta - w imieniu studentów – by noweli-
zując obecny regulamin, nie popełnić drugi raz
tego samego błędu: prośba o to, by tym razem
nie zapomnieć o studentach...

Krzysztof Koziołek*

* Autor jest studentem III roku politologii
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Szkoła Nauk Humanistycznych i SpołecznychSzkoła Nauk Humanistycznych i SpołecznychSzkoła Nauk Humanistycznych i SpołecznychSzkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wydział ArtystycznyWydział ArtystycznyWydział ArtystycznyWydział Artystyczny

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową Sztuka a terapiaSztuka a terapiaSztuka a terapiaSztuka a terapia

Zakład Dydaktyki Muzyki Instytutu Kul-
tury i Sztuki Muzycznej UZ zaprasza na
Ogólnopolską Konferencję Naukową Sztuka
a terapia, która odbędzie się w dniach 1-2
lutego 2002 r. Celem konferencji jest ukaza-

nie związków sztuki i terapii oraz podkreśle-
nie terapeutycznych walorów sztuki. Opiekun
naukowy: prof. Juliusz Karcz oraz przewod-
nicząca Komitetu Organizacyjnego dr Lidia
Kataryńczuk-Mania zapraszają serdecznie

wszystkich zainteresowanych.
Bliższe informacje można uzyskać na
stronie http://sztuka.a.terapia.w.interia.pl/

Nasze kolędowanie w�ród najmłodszychNasze kolędowanie w�ród najmłodszychNasze kolędowanie w�ród najmłodszychNasze kolędowanie w�ród najmłodszych

Mija już okres największej aktywności
naszych studentów w dziele umuzykalniania
dzieci i młodzieży. Jest to okres spotkań
z Mikołajem, nastrojowych wieczorów kolę-
dowo-pastorałkowych, zabaw choinkowych,
zatem tych form spotkań z najmłodszymi,
z których również dorośli czerpią wiele, mają
bowiem możliwość zatrzymania się i czynne-
go uczestniczenia w tych miłych i niezwykle
ciepłych momentach. Takiej nieustannej
gotowości wobec najmłodszych uczy naszych
studentów zespół pedagogów skupionych
w Zakładzie Dydaktyki Muzyki. Czytelnicy,
którzy śledzą kolejne numery UZ domyślają
się zapewne, że celem niniejszego tekstu jest
przybliżenie działalności jednego z czterech
zakładów budujących strukturę Instytutu
Kultury i Sztuki Muzycznej.

Aby nasz niezwykle kreatywny student
(grający, śpiewający, umiejący aranżować,
a nawet komponować) mógł sprzedać swą
wiedzę musi posiadać jeszcze jedną umiejęt-
ność – winien być człowiekiem otwartym
i wrażliwym na kontakt z młodym odbiorcą.
O tym, jak trudnym i odpowiedzialnym zada-
niem jest praca z dziećmi i młodzieżą wie
każdy, komu ten zakres działalności jest
bliski. Dzieci wymagają wiele od swych
muzycznych animatorów - nie tylko profesjo-
nalizmu, ale przede wszystkim olbrzymiej
inwencji w wykonywaniu najprostszych
z pozoru działań. Polem dla tego rodzaju
aktywności studentów IKiSM są przedszkola,
szkoły oraz inne placówki szkolno-
wychowawcze Zielonej Góry. I przede
wszystkim od nauczycieli skupionych
w Zakładzie Dydaktyki Muzyki studenci
czerpią wiedzę na temat szeroko zakrojonej
edukacji muzycznej dzieci i młodzieży. Szu-
kając nowych form i metod umuzykalniania

pracownicy Zakładu (prof. dr hab. Janina Fyk,
dr Lidia Kataryńczuk-Mania, mgr Anna Łu-
czak) aktywnie uczestniczą w cyklicznych
seminariach naukowych Edwina Eliasa Gor-
dona Teoria nauczania i uczenia się muzyki
organizowanych przez Stowarzyszenie
E. E. Gordona. Postacią, która prezentuje
swoje naukowe osiągnięcia niemal na całym
świecie jest prof. dr hab. Janina Fyk, laure-
atka Nagrody Naukowej I Stopnia przyznanej
w 1997 r. przez Wydział Nauk Technicznych
PAN za monografię Melodic Intonation,
Psychoacoustics, and the Violin. J. Fyk jako
członek stowarzyszeń naukowych: Polskiej

Sekcji ISME (Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Wychowania Muzycznego), Polskiego
Towarzystwa Akustycznego, Związku Kom-
pozytorów Polskich – Sekcja Muzykologów,
Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona,
International Society for Music Education,
European Society for the Cognitive Sciences
of Music oraz Internationale Cooperate in
Systematic and Comparative Musicology,
aktywnie uczestniczyła w 56 konferencjach
i seminariach krajowych, 35 konferencjach
zagranicznych, w zakres jej działalności
naukowej wpisują się także recenzje prac
anglojęzycznych, liczne publikacje w czasopi-

ZRELAKSOWANE PO DOBRZE SPEŁNIONYM ZADANIU: (OD LEWEJ) KATARZYNA JANIAK, NATALIA SZCZEŚNIAK,
MONIKA WRONA, AGATA WESSELI, IZABELA PUSZKIEL, AGNIESZKA MIEDZIŃSKA, AGNIESZKA MACHAŁA
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smach o światowym zasięgu znajdujących się
na tzw. liście filadelfijskiej. Istotną dla Zakła-
du jest również współpraca ze Stowarzysze-
niem Muzykoterapeutów Polskich (z siedzibą
we Wrocławskiej Akademii Muzycznej), ten
zakres działalności promuje dr L. Kataryń-
czuk-Mania (kierownik Zakładu) oraz
ad. M. Jałocha. Doskonałą formą naukowych
poszukiwań i wymiany doświadczeń są refe-
raty i dyskusje konferencyjne, w zeszłym roku
Zakład zorganizował Międzynarodową Kon-
ferencję Naukową Edukacja Artystyczna
Dzieci i Młodzieży (WSP Zielona Góra, 26-27
marca 2001), a w najbliższych dniach (01-
02.02.2002) odbędzie się Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowa Sztuka a terapia. Pomysło-
dawcą oraz sekretarzem naukowym i organi-
zacyjnym obu naukowych spotkań jest
dr Lidia Kataryńczuk-Mania. Niezwykle
pomocne są także cykle wykładów z pedago-
gami - autorami podręczników metodycznych
(prof. dr hab. Ewą Zwolińską, dr Małgorzatą
Suświłło, Piotrem Kają, Eugeniuszem Wa-
chowiakiem, Marią Tomaszewską) oraz
wspólne działania Zakładu Dydaktyki Muzyki
i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielo-
nej Górze (mgr Wiesławy Komady, mgr Ewy
Bembnowicz, mgra Stanisława Sokołowskie-
go) przy organizacji konferencji i warsztatów
metodycznych dla nauczycieli (m.in. W kręgu
piosenki i tańca, Dziecko u progu szkoły).
Swój kunszt wykładowcy nabywają w dzia-
łalności naukowej oraz w bezpośredniej pracy
z dziećmi: mgr Maria Namysłowska-Żeleźnik,
inicjatorka Radiowych Audycji Muzycznych
dla dzieci w Radiu Zachód (program Kukułka)
oraz organizatorka licznych koncertów dla

dzieci z udziałem uczniów PSM I i II st.
w Zielonej Górze, od lat związana jest
z Przedszkolem nr 34; dr Lidia Kataryńczuk-
Mania swoje doświadczenia w zakresie edu-
kacji muzycznej małych dzieci (w wieku od 2
do 6 lat) buduje w oparciu o współpracę
z zielonogórskimi przedszkolami nr 3 i 9,
z Ośrodkiem Edukacji w Cottbus, a także
w pracy na Warsztatach Muzycznych NUTKA
w Zielonej Górze.

O tym, że studenci IKiSM dzielnie radzą
sobie z tą niezwykle żywą materią – dziećmi

przedszkolnymi i szkolnymi wiedzą one same,
nie jeden raz były przecież poddane tym
muzyczno-dydaktycznym eksperymentom: na
zajęciach umuzykalniających (także z udzia-
łem studentów Nauczania Początkowego,
Wychowania Przedszkolnego i Pedagogiki
Opiekuńczo-Wychowawczej), na uroczysto-
ściach choinkowych, karnawałowych i festy-
nach. I jak należy się domyślać, choć nie
wszyscy studenci preferują tę formę arty-
stycznej edukacji, to „studencka lista przyja-
ciół dzieci” jest długa.

Barbara Literska

Wydział HumanistycznyWydział HumanistycznyWydział HumanistycznyWydział Humanistyczny
Instytut Historii

Międzynarodowe sympozjum Międzynarodowe sympozjum Międzynarodowe sympozjum Międzynarodowe sympozjum Zamach stanu w dawnych społeczno�ciachZamach stanu w dawnych społeczno�ciachZamach stanu w dawnych społeczno�ciachZamach stanu w dawnych społeczno�ciach

W dniach 13-14 grudnia 2001 r. w Uni-
wersytecie Warszawskim odbyła się pierwsza
część międzynarodowego sympozjum nauko-
wego pt. Zamach stanu w dawnych społeczno-
ściach. Jego organizatorami były: Zakład
Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego (prof. UW dr
hab. Mariusz S. Ziółkowski) oraz Dyrektor
Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną Uni-

wersytetu Warszawskiego (prof. dr hab. Jerzy
Axer).

Uniwersytet Zielonogórski był reprezen-
towany przez prof. dr hab. Wojciecha Peltza
z Instytutu Historii, który wziął udział
w obradach sekcji VI, poświęconej średnio-
wieczu i wygłosił referat pt. Zbrodnie poli-
tyczne i zamachy stanu w dawnej Rusi (XI-
XVI w.).

Druga część sympozjum odbędzie się
w dniach 13-15 lutego 2002 r. Swoje referaty
przedstawią tam m. in. dwaj kolejni pracow-
nicy Instytutu Historii UZ: dr Jarosław Dudek
(Okoliczności i konsekwencje buntu Roussela
de Bailleul w latach 1073-1074 dla Cesarstwa
Bizantyńskiego) oraz dr Krzysztof Benyskie-
wicz (Zamach stanu w Rogoźnie 8 lutego
1296 r.).

Przewody doktorskiePrzewody doktorskiePrzewody doktorskiePrzewody doktorskie

18 grudnia 2001 r. Rada Wydziału Huma-
nistycznego, na wniosek Komisji ds. Przewo-
dów Doktorskich Instytutu Historii, podjęła
decyzję o otwarciu przewodów doktorskich
czterem doktorantom, przygotowującym

dysertacje pod kierunkiem profesorów
z Instytutu Historii UZ:
- mgr Pawłowi Juckiewiczowi (tytuł pracy:

Sąsiedztwo polsko-niemieckie w progra-
mach i podręcznikach historii obu narodów

w okresie transformacji ustrojowej; promo-
tor: dr hab. Tomasz Jaworski prof. UZ);

- mgr Hannie Kosiorek (Przeobrażenia
demograficzne Gubina od XVII do połowy
XIX wieku; promotor: dr hab. Tomasz Ja-

NA JASEŁKACH W PRZEDSZKOLU NR 25 KOLĘDUJĄ: (OD LEWEJ) NATALIA SZCZEŚNIAK, MONIKA WRONA,
AGATA WESSELI, AGNIESZKA MACHAŁA, AGNIESZKA MIEDZIŃSKA I IZABELA PUSZKIEL
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worski, prof. UZ);
- mgr Katarzynie Adamek (Działalność

kulturotwórcza Bironów jako książąt ża-
gańskich (1768-1862) i ich rola w kształ-
towaniu oblicza kulturowego regionu;
promotor: dr hab. Wojciech Strzyżewski,
prof. UZ);

- mgr Eligiuszowi Podolanowi (Spór
o formę feudalizmu rosyjskiego; promotor:
dr hab. Wojciech Peltz, prof. UZ).
Na tym samym posiedzeniu Rada Wy-

działu Humanistycznego podjęła także decy-
zję o przyjęciu rozpraw doktorskich, wyzna-

czeniu recenzentów i egzaminów doktorskich
trzem kolejnym doktorantom:
- mgr Grzegorzowi Trojanowskiemu (Do-

kumentacja upadłościowa odzwierciedle-
niem procesów transformacji gospodar-
czej w Polsce lat dziewięćdziesiątych.
Studium archiwalno-źródłoznawcze; pro-
motor: prof. dr hab. Kazimierz Bobow-
ski);

- mgr Dariuszowi Rymarowi (Gorzów
Wielkopolski na tle przemian społeczno-
politycznych w Polsce w latach 1945-
1998; promotor: prof. dr hab. Kazimierz

Kozłowski);
- mgr Piotrowi Gołdynowi (Symbolika

religijna i kościelna w herbach miast pol-
skich do końca XX wieku; promotor: dr
hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ).
Przewidywanym terminem publicznych

obron wymienionych prac w Instytucie Histo-
rii są miesiące luty-marzec 2002 r.

Korzystając z okazji warto nadmienić, że
w latach 1996-2001 w Instytucie Historii UZ
obroniono 19 prac doktorskich, zaś w przy-
gotowaniu (otwarte przewody doktorskie)
znajduje się 18 kolejnych rozpraw.

Robert Skobelski

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

XXXIII Olimpiada Języka RosyjskiegoXXXIII Olimpiada Języka RosyjskiegoXXXIII Olimpiada Języka RosyjskiegoXXXIII Olimpiada Języka Rosyjskiego

Olimpiada Języka Rosyjskiego dla
uczniów szkół średnich, powołana do życia
w 1969 r., należy do najstarszych olimpiad
przedmiotowych w Polsce. Podstawę działa-
nia olimpiady stanowi Zarządzenie nr 28
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 wrze-
śnia 1992 r. oraz Regulamin Olimpiady.
Organizatorem merytorycznym Olimpiady
jest Instytut Rusycystyki Uniwersytetu War-
szawskiego. Obok Ministerstwa Edukacji
Narodowej tradycyjnym współsponsorem
i współorganizatorem tej imprezy pozostaje
Stowarzyszenie Współpracy Polska –
Wschód.

W Olimpiadzie Języka Rosyjskiego (OJR)
może uczestniczyć każdy uczeń szkoły śred-
niej, legitymujący się dobrą znajomością
języka rosyjskiego oraz wiedzą z zakresu
tematyki Olimpiady. Wyjątek stanowią osoby
nie posiadające obywatelstwa polskiego.

OJR przebiega w trzech etapach i obej-
muje zawody:
- Eliminacje I stopnia – szkolne lub mię-

dzyszkolne o zasięgu rejonowym lub wo-
jewódzkim. Na tym etapie obowiązuje
sprawdzian ustny z przeczytanych przez
uczestnika w oryginale lektur własnych
(pozaprogramowych), które powinny
obejmować pozycje książkowe względnie
materiały prasowe dotyczące tradycji i te-

raźniejszości kultury materialnej i ducho-
wej Rosji;

- Eliminacje II stopnia – skład uczestni-
ków tego etapu ustala właściwy Komitet
Okręgowy OJR na podstawie wyników
eliminacji I stopnia. Na eliminacjach
okręgowych obowiązuje sprawdzian pi-
semny oraz ustny. Sprawdzian pisemny,
trwający dwie godziny zegarowe, ma for-
mę testu, którego celem jest ocena kom-
petencji komunikacyjnej uczestników.
Natomiast sprawdzian ustny pozwala
przede wszystkim na sprawdzenie pozio-
mu znajomości języka.
Jury eliminacji okręgowych wystawia
uczestnikom dwie oceny: za test (od 0 do
60 pkt.) oraz za odpowiedź ustną (od 0 do
40 pkt.). Po zakończeniu eliminacji okrę-
gowych Komitety Okręgowe OJR prze-
syłają do Komitetu Głównego protokoły
eliminacji, informację liczbową oraz an-
kiety i prace uczestników, którzy uzyskali
wynik wyróżniający (powyżej 70 pkt.).

- Eliminacje III stopnia (centralne) –
skład uczestników III stopnia eliminacji
ustala Komitet Główny OJR na podstawie
wyników eliminacji II stopnia. Do udziału
w eliminacjach centralnych kwalifikowa-
nych jest 100 osób, które uzyskały naj-
wyższą łączną ocenę punktową w elimi-

nacjach okręgowych. Również na tym
etapie obowiązuje uczestników spraw-
dzian ustny i pisemny.
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

UZ sprawuje merytoryczną pieczę na XXXIII
Olimpiadą Języka Rosyjskiego na szczeblu
okręgowym. W skład Lubuskiego Komitetu
Okręgowego OJR wchodzą: - prof. dr hab.
Bazyli Tichoniuk – Dyrektor IFW UZ (prze-
wodniczący),
- dr Halina Jóźwiak – IFW UZ,
- dr Małgorzata Łuczyk – IFW UZ
- mgr Janina Pawłowska (Okręgowy Ko-

mitet Egzaminacyjny w Poznaniu),
- mgr Halina Uchto (Wojewódzki Ośrodek

Metodyczny w Gorzowie Wlk.),
Oprócz wymienionych osób, członkiem

Komitetu jest także mgr Lidia Bugiera
z zielonogórskiego ODN, sprawująca bodaj
najważniejszą funkcję - sekretarza naukowego
olimpiady, koordynującego jej przebieg oraz
odpowiadającego za kontakt z Komitetem
Głównym Olimpiady.

Zielonogórskie eliminacje okręgowe
XXXIII Olimpiady Języka Rosyjskiego roz-
poczną się 26 stycznia 2002 r. Przystąpi do
nich 44 laureatów eliminacji szkolnych
i międzyszkolnych z całego województwa
lubuskiego.

Robert Skobelski

Instytut Filologii Germańskiej
Wycieczka do miejsc Carla i Gerharta HauptmannówWycieczka do miejsc Carla i Gerharta HauptmannówWycieczka do miejsc Carla i Gerharta HauptmannówWycieczka do miejsc Carla i Gerharta Hauptmannów

Studenci Filologii Germańskiej UZ
w dniach 6-7 listopada 2001 r. odbyli wy-
cieczkę do domu C. i G. Hauptmannów
w Szklarskiej Porębie oraz domu G. Haupt-
manna w Jagniątkowie. Mieli okazję obejrze-
nia wielu pamiątek po pisarzach oraz wysłu-
chania wykładu o ich życiu i działalności.
C. i G. Hauptmannowie osiedlili się w Szklar-

skiej Porębie w 1891 r. Od tego czasu miej-
scowość stała się prawdziwym centrum kultu-
ralnym Dolnego Śląska. Aktywność Carla
Hauptmanna przyczyniła się do powstania
w Szklarskiej Porębie Kolonii Artystów,
skupiającej znanych pisarzy i malarzy. Nato-
miast w 1922 r. powstało tutaj bractwo arty-
styczne św. Łukasza.

Również zwiedzanie domu - muzeum
Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie dało
studentom możliwość szerszego poznania
sylwetki noblisty. Wizycie młodzieży
w muzeum towarzyszył wykład w języku
niemieckim o twórczości G. Hauptmanna oraz
prezentacja filmu dokumentalnego o pisarzu.

Robert Skobelski
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Seminarium Seminarium Seminarium Seminarium Śląskie spotkaniaŚląskie spotkaniaŚląskie spotkaniaŚląskie spotkania w Haus Schlesien w Haus Schlesien w Haus Schlesien w Haus Schlesien         

W dniach 25. 11 – 2. 12. 2001 r. studenci
III i IV roku filologii germańskiej oraz IV
roku politologii UZ wzięli udział w wyjeździe
do ośrodka Haus Schlesien koło Bonn, aby
uczestniczyć w kolejnej już imprezie pod
hasłem „Śląskie spotkania”. Tegoroczna
wizyta została poświęcona problematyce Unii
Europejskiej oraz sąsiedztwu polsko-
niemieckiemu.

Podczas powitania studenci zostali poin-
formowani przez kierowniczkę Haus Schle-
sien, Petrę Maßbacher, o celach oraz sposobie
funkcjonowania jej ośrodka. Rozdzielono
następnie tematy pracy dla pięciu zespołów,
które mając do dyspozycji zbiory miejscowej
biblioteki oraz zgromadzone przez siebie
materiały, otrzymały zadanie przygotowania
krótkiej prezentacji wybranego zagadnienia
dla reszty grupy. Oto tematy, którymi zajęły
się poszczególne zespoły:
� Skutki traktatu wersalskiego dla Śląska –

okres międzywojenny
� Układy niemiecko-polskie z lat 1990 oraz

1991 – sąsiedztwo oparte na nowych fila-
rach?

� Pomocy, Niemcy nadchodzą! Starzy wro-
gowie – nowi przyjaciele czy nowi wro-
gowie – starzy przyjaciele?

� Jak daleko do Europy? Warunki i wyma-
gania dla Polski jako kandydata do wej-
ścia do Unii Europejskiej

� Obraz Polaków u Niemców – jak duże jest
zainteresowanie Niemców ich wschodnimi
sąsiadami?
Tego samego dnia studenci mieli możli-

wość wycieczki po Bonn oraz zwiedzenia

domu rodzinnego Ludwika van Beethovena.
Wieczorem odbyło się natomiast spotkanie
polskich studentów z mieszkańcami Śląska,
wypędzonymi ze swoich stron rodzinnych po
II wojnie. Podczas indywidualnych rozmów
w małych grupkach studenci zapoznali się
z losami wypędzonych, ich wspomnieniami
oraz wrażeniami związanymi z wycieczkami
na Śląsk w ostatnim okresie.

Kolejny dzień został poświęcony zwie-
dzaniu muzeów. Najpierw gościom z Polski
zaprezentowano, mieszczące się w Haus
Schlesien, Muzeum Krajoznawstwa Śląskie-
go, zaś popołudniu studenci odwiedzili Mu-
zeum Haus der Geschichte (Dom Historii)
w Bonn, założone przez byłego kanclerza
Helmuta Kohla, gdzie prezentowana jest
historia obu państw niemieckich od czasów
powojennych do dnia dzisiejszego. Niektóre
eksponaty, np. oryginalne ławki z pierwszego
parlamentu niemieckiego, autentyczny wy-
strój kina z lat osiemdziesiątych oraz służbo-
wy mercedes Konrada Adenauera, budziły
szczególne zainteresowanie.

Kolejnym punktem programu była wizyta
w niemieckim gimnazjum w Königswinter,
gdzie studenci podzieleni na grupki wzięli
udział w zajęciach z biologii, religii oraz
języków niemieckiego i angielskiego. Podczas
rozmów z niemieckimi gimnazjalistami wy-
mieniano uwagi na temat różnic w obu syste-
mach kształcenia. Jeszcze tego samego dnia
studenci zwiedzili dom Konrada Adenauera.

Wieczorem Haus Schlesien odwiedził
przedstawiciel Niemieckiej Centrali Kształce-
nia Politycznego, która zajmuje się dostarcza-

niem obywatelom Niemiec niezbędnych
materiałów, dotyczących funkcjonowania
państwa. Rozmowa z przedstawicielem oraz
otrzymane materiały zachęciły studentów do
korzystania z usług wspomnianej centrali, np.
podczas przyszłego poszukiwania materiałów
do prac magisterskich.

Kolejny dzień poświęcono na wycieczkę
do Kolonii. Studenci mieli okazję do zwie-
dzenia słynnej kolońskiej katedry oraz prze-
chadzki po rynku bożonarodzeniowym
i najdłuższej ulicy handlowej w Nadrenii-
Westfalii.

Wycieczkom i zwiedzaniu towarzyszyły
wykłady dotyczące tematyki europejskiej
(Unia Europejska i problem jej rozszerzenia
na wschód; kwestia wspólnej europejskiej
waluty) i śląskiej (historyczny wkład Śląza-
ków w kulturę niemiecką).

Niecierpliwie oczekiwanym przez
wszystkich punktem programu wizyty pol-
skich studentów był niewątpliwie spektakl
„Carmen” w operze bońskiej, którego nie-
miecka wersja zrobiła na wszystkich duże
wrażenie.

Uwieńczeniem spotkania w Haus Schle-
sien stała się prezentacja wyników pracy
grupowej pięciu zespołów. Każdy z nich miał
okazję przedstawienia opracowanego wcze-
śniej tematu pozostałym grupom oraz kierow-
nictwu Haus Schlesien. Po wystąpieniach
odbyto wspólną dyskusję i wstępną ocenę
wizyty gości z Polski. Dla wielu studentów
był to pierwszy pobyt w tej części Niemiec
i wspaniała okazja do zwiedzenia ciekawych
i charakterystycznych dla tego regionu miejsc.

Monika Hernik

Instytut Filologii Polskiej
Konferencja Konferencja Konferencja Konferencja Dobro dziecka...Dobro dziecka...Dobro dziecka...Dobro dziecka...

W dniach 22 – 23 stycznia 2002 r. odbyła
się studencka konferencja naukowa pt. Dobro
dziecka w założeniach pedagogicznych i w
praktyce wychowawczej. Za miejsce obrad
konferencji służyła aula im. prof. W. Magnu-
szewskiego oraz aula C w budynku campusu
B UZ przy ul. Wojska Polskiego 69. Organi-
zatorem imprezy byli studenci III roku Filolo-
gii Polskiej pod kierunkiem dr Anny Ratuś.

Program konferencji objął następujące
działy tematyczne:
� Dziecko niepełnosprawne ruchowo;

� Dziecko chore – problemy opieki i wy-
chowania;

� Dysleksja – problem do przezwyciężenia;
� Dziecko autystyczne i jego wychowanie;
� Nadpobudliwość psychoruchowa;
� Używki – nałogi – uzależnienia – patolo-

gie;
� Nie warto iść drogą donikąd;
� Wołanie o miłość. Lekkomyślne i autode-

strukcyjne zachowania młodzieży;
� Problemy współczesnej rodziny;
� Gdy wygasa ciepło domowego ogniska;

� Zastępcze formy opieki nad dzieckiem;
� Nie jesteśmy bezsilni. Ogólne problemy

wychowania.
Podczas dwudniowych obrad przedsta-

wiono 51 referatów. Uczestnicy konferencji,
zgodnie z jej tytułem, mieli okazję do pre-
zentacji zarówno najnowszych założeń peda-
gogicznych, jak i kwestii ich praktycznego
zastosowania. Liczba uczestników oraz różno-
rodność tematyczna wystąpień świadczyły
o dużym zainteresowaniu młodzieży współ-
czesnymi problemami wychowania dzieci.

Robert Skobelski

Katedra Komunikacji Językowej i Społecznej
Dziennikarze z dyplomamiDziennikarze z dyplomamiDziennikarze z dyplomamiDziennikarze z dyplomami

18 stycznia 2002 r. w auli C budynku
campusu B UZ przy ul. Wojska Polskiego 69

odbyło się rozdanie dyplomów ubiegłorocz-
nym absolwentom FPD.

Uroczystość była pożegnaniem udanego,
zdaniem pracowników dydaktycznych, rocz-
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nika. „Nie chcemy o Waszych sukcesach
dowiadywać się z gazet” – mówił prof. Stani-
sław Borawski – „Piszcie do nas listy, wysy-
łajcie e-maile. Jeżeli macie problem, w które-
go rozwiązaniu moglibyśmy pomóc – nie
zapominajcie o nas”.

Ciepła atmosfera towarzyszyła także emi-
sji filmu przygotowanego przez absolwentów
specjalnie na tę okazję. Był to zapis ostatnich
dni na studiach: obron prac magisterskich
i wspólnej zabawy w Palmiarni. Plany na
przyszłość i obawy związane z trudną sytuacją
na medialnym rynku pracy, przeplatały się tu
ze wspomnieniami z najlepszych studenckich

lat. O tym, jak marzenia świeżo upieczonych
magistrów zderzyły się z rzeczywistością,
pisała „Gazeta Zachodnia” z 19/20 stycznia
2002 r. w artykule pt. Marzę o karierze Lisa.

Jednak nie tylko absolwentów uhonoro-
wano tego dnia dyplomami. Uroczystość stała
się okazją do wręczenia nagród organizowa-
nego corocznie w Katedrze Komunikacji
Językowej i Społecznej Konkursu Oratorskie-
go. Brązowe laury otrzymały: Agnieszka
Duber (II rok FPD) oraz Małgorzata Mikołaj-
czak (III rok FPD). Drugie miejsce i srebrne
laury zdobyła Dorota Żuberek, którą wyróżnił
również prof. Stanisław Borawski – stały

członek komisji konkursu. Złote laury przy-
padły natomiast Irminie Staśkowiak (III rok
FPD). Zwycięska mowa nosiła tytuł: „Jeśli
tylko zechcę, przeniosę góry, przejdę suchą
nogą oceany, zmienię bieg historii”.

Także zwycięzcy grudniowego Przeglądu
Studenckiej Twórczości Dziennikarskiej
zostali uhonorowani dyplomami (o nagrodach
informowaliśmy już wcześniej). Wręczył je
prof. Marian Bugajski wraz z Janem Szacho-
wiczem, przedstawicielem Urzędu Miejskiego
w Zielonej Górze, który wsparł finansowo
organizację imprezy.

Magdalena Steciąg

Ogólnopolska studencka konferencja jęzOgólnopolska studencka konferencja jęzOgólnopolska studencka konferencja jęzOgólnopolska studencka konferencja języyyykoznawcza koznawcza koznawcza koznawcza Funkcje i odmiany językaFunkcje i odmiany językaFunkcje i odmiany językaFunkcje i odmiany języka
Dzięki życzliwości i finansowemu wspar-

ciu prorektora ds. studenckich prof. Krzyszto-
fa Urbanowskiego oraz dziekana Wydziału
Humanistycznego prof. Wojciecha Peltza
Studenckie Koło Językoznawcze „SEM”
uczestniczyło w kolejnej ogólnopolskiej
konferencji studenckiej.

 Spotkanie zostało zorganizowane przez
Koło Młodych Językoznawców Uniwersytetu
Szczecińskiego. Uczestniczyli w nim – oprócz
gospodarzy – przedstawiciele Uniwersytetów:
Wrocławskiego, Warszawskiego, Opolskiego,
Śląskiego, Zielonogórskiego i UAM w Po-
znaniu. Pojemna i atrakcyjna formuła zjazdu
pozwoliła studentom przygotować tak liczne
i zróżnicowane tematycznie referaty, że zmu-
szeni byliśmy obradować w sekcjach. Sku-
piały one referaty omawiające różne odmiany
języka polskiego (np. język mediów, reklamy,
artystyczny, familijny, język płci) oraz szcze-
gółowe zagadnienia językoznawcze (m. in.
pragmatyczne, socjologiczne, translatorskie).
Wystąpienia zielonogórskich studentek wzbu-
dziły spore zainteresowanie.

 Największa dyskusję wywołał referat
Dobrochny Andruszkiewicz (IV rok) Termi-
nologia nauk magicznych, który rozpoczynał
obrady plenarne. Autorka nie tylko wprowa-
dziła słuchaczy w magiczny nastrój (były to
przecież andrzejki!). Próbowała też ukazać
systemowość języka nauk magicznych oraz
udowodnić, że omawiana przez nią dziedzina
(wysoka magia) może być uznana za naukę.
Jako podstawa materiałowa posłużyły Do-
brochnie autentyczne teksty ksiąg i grimu-
arów, od pochodzących z XVII – XIX wieku
aż po współczesne.

 Do atmosfery magii w potocznym jej ro-
zumieniu nawiązywał referat Lidii Napieral-
skiej i Anny Parysek (III rok) Analiza języko-
wo-stylistyczna tekstów horoskopów oraz
przygotowane przez autorki na wieczór in-

formacje o najczęstszych andrzejkowych
praktykach wróżebnych.

 Urszula Majdańska (IV rok) w wystąpie-
niu O języku wybranych czasopism młodzie-
żowych próbowała odkryć kreowany w nich
świat wartości. Jako materiał badawczy autor-
ce posłużyły wybrane losowo numery perio-
dyków: „Dziewczyna”, „Bravo”, „Popcorn”.
Na podstawie ich analizy ukazywała, jak
wielki jest wpływ czasopism młodzieżowych
na zachowania językowe odbiorców oraz
przyjmowany przez nich system wartości.

 Beata Walocha (IV rok) referowała wy-
niki swoich obserwacji dotyczących sposo-
bów opisywania Internetu w prasie. W pracy
Jak piszemy w Internecie? analizowała m. in.
leksykę i składnie tekstów z „Przekroju”

i „Fokusa”, które są na tyle zróżnicowane
tematycznie, że mogą być reprezentatywne
dla czasopism naukowo-publicystycznych
oraz kulturalno-społecznych.

 Agnieszka Komarnicka (IV rok) zajęła
się Językowymi sposobami wartościowania
w reklamie prasowej. Bazę materiałową sta-
nowiły reklamy pochodzące z czasopism
„Twój Styl”, „Elle”, „Polityka”, „Wprost”
i „Jestem”. W swoim referacie Agnieszka
ukazała różne sposoby waloryzacji spotyka-
nych w reklamie prasowej oraz ich cel – grę
nadawcy z odbiorcą, która ukrywa prawdziwą
funkcję reklamy (nakłonienie do nabycia
produktu).

Anna Wojciechowska

Studenckie Koło Studenckie Koło Studenckie Koło Studenckie Koło JęzykoznaJęzykoznaJęzykoznaJęzykoznawwwwczeczeczecze „SEM” „SEM” „SEM” „SEM”

Koło działające przy Katedrze Komunika-
cji Językowej i Społecznej (wcześniej przy
Zakładzie Komunikacji Językowej Instytutu

Filologii Polskiej), zostało wpisane do rejestru
uczelnianych organizacji studenckich 29 maja
1993 r. Inicjatorem ożywienia tej formy ak-

tywności studenckiej był prof. dr hab. Marian
Bugajski. Koło skupia studentów filologii
polskiej ze specjalnością dziennikarską, zaś
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jego opiekunką jest dr Anna Wojciechowska.
 „SEM” prowadzi działalność poprzez ze-

brania naukowe poświęcone współczesnym
problemom językoznawczym (przede wszyst-
kim językowi mediów) oraz wyjazdy na
międzyuczelniane seminaria i obozy nauko-
we.

 Dotychczas studenci należący do koła
„SEM” zorganizowali siedem seminariów
naukowych (Karłów – dwukrotnie, Lubiatów,
Praga, Przełazy, Świnoujście, Łagów Lubu-
ski) oraz letni obóz naukowy (Karłów).
Uczestniczyli w zjazdach organizowanych
przez koła Uniwersytetów: Szczecińskiego
(Międzyzdroje – dwukrotnie, Świnoujście –

dwukrotnie, Pobierowo), Wrocławskiego
(Karpacz, Szklarska Poręba, Lądek Zdrój),
Śląskiego (Wisła). Byli także na letnim obozie
dialektologicznym zorganizowanym przez
koło Uniwersytetu Warszawskiego (Rudka).
Współpraca z innymi ośrodkami akademicki-
mi ma charakter cykliczny - spotkania odby-
wają się dwa lub trzy razy w roku. Początko-
wo seminaria obejmowały swym zasięgiem
głównie Wrocław, Zieloną Górę i Szczecin.
Stopniowo formuła zaczęła się rozszerzać –
dołączyły do nas koła z innych polskich
uczelni. Jest niezwykle pożyteczną i atrakcyj-
ną formą działalności koła. Spotkania mobili-
zują studentów do przygotowywania refera-

tów i uczestniczenia w prawdziwie naukowej
dyskusji. Pozwalają poszerzyć ich wiedzę,
rozbudzić zainteresowania w zakresie języko-
znawstwa, a także – co nie mniej ważne –
stwarzają możliwość integracji studentów
z różnych ośrodków akademickich.

 „SEM” planuje wydanie tomu zawierają-
cego najciekawsze referaty wygłoszone przez
studentów podczas dotychczasowych wyjaz-
dów. Tymczasem niektóre nasze studenckie
teksty zostały oddane do druku poza rodzimą
uczelnią (Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu i Uniwersytet Opolski).

Anna Wojciechowska

Kolegium Języka Francuskiego

Studenci znowu jadą na staż do FrancjiStudenci znowu jadą na staż do FrancjiStudenci znowu jadą na staż do FrancjiStudenci znowu jadą na staż do Francji

24 lutego 2002 r. dwoje studentów III ro-
ku NKJF, Krzysztof Szczepański oraz Ewa
Szlag, wyjadą na 3-miesięczny staż zawodo-
wy do Francji, który odbędą w Uniwersytec-
kim Instytucie Kształcenia Nauczycieli Dolna
Normandia (Universaitaire de Formation des
Maìtres Basse-Normandie) w Caen.

W myśl zawartej wcześniej umowy oraz
w ramach wspominanego już na łamach na-
szego miesięcznika programu „Sokrates-

Erasmus”, NKJF wysyła do Francji 4 studen-
tów, przyjmuje zaś stamtąd u siebie 3 nauczy-
cieli-stażystów.

Pobyt polskich studentów na stażu we
Francji pozwoli na obserwacje i porównanie
obu systemów oświatowych na wszystkich
szczeblach. Będzie także niepowtarzalną
okazją do poszukiwań niezbędnych materia-
łów oraz wzbogacenia bibliografii przygoto-
wywanych prac licencjackich.

Korzyści z wymiany studentów są obo-
pólne, czego dowodem jest duże zaintereso-
wanie Uniwersyteckiego Instytutu Kształcenia
Nauczycieli z Caen współpracą z Uniwersy-
tetem Zielonogórskim. Gorącym rzecznikiem
tejże współpracy jest sam rektor IUFM prof.
Jean-François Hemidy oraz prof. Daniel
Marchand, zajmujący się bezpośrednio wy-
mianą stażystów obu uczelni.

Robert Skobelski

Wydział Nauk Pedagogicznych i SpołecWydział Nauk Pedagogicznych i SpołecWydział Nauk Pedagogicznych i SpołecWydział Nauk Pedagogicznych i Społeczzzznychnychnychnych
Pedagogika to nie tylko kształcenie nauczPedagogika to nie tylko kształcenie nauczPedagogika to nie tylko kształcenie nauczPedagogika to nie tylko kształcenie nauczyyyycielicielicielicieli

Rozmowa z dr hab. Wielisławą Osmańską-Furmanek, prof. UZ, dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych i SpołecRozmowa z dr hab. Wielisławą Osmańską-Furmanek, prof. UZ, dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych i SpołecRozmowa z dr hab. Wielisławą Osmańską-Furmanek, prof. UZ, dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych i SpołecRozmowa z dr hab. Wielisławą Osmańską-Furmanek, prof. UZ, dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społeczzzznychnychnychnych

Pani Dziekan, czy trudno jest piastować
dzisiaj tak zaszczytne stanowisko?
- Usytuowanie dziekana i sposób zarządzania
Wydziałem zmieniły się zasadniczo. Kiedyś
istotnie ten urząd się piastowało, dziś polega
to głównie na kształtowaniu wizji rozwoju,
podejmowaniu różnorakich przedsięwzięć
i długoterminowym planowaniu uwzględnia-
jącym specyfikę, możliwości i potrzeby.
Wydaje mi się, że w pracownikach naszego
Wydziału jest wiele sił i energii, co pozwala
im się rozwijać. Mamy duży potencjał na-
ukowy, badawczy i w miarę prężną strukturę,
która charakteryzuje się pełną reprezentacją
subdyscyplin pedagogiki poczynając od kla-
sycznej i ogólnej pedagogiki poprzez pedago-
gikę społeczną, medialną, aż po pedagogikę
specjalną i seksuologię oraz socjologię,
wzbogacającą profil społeczny Wydziału.

Jak Pani Dziekan ocenia rozwój własnej
kadry?



18 U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I   N R  2

L U T Y  ����  2 0 0 2

- Własna kadra, związana na stałe z Wydzia-
łem jest stabilna, prężna, a co najważniejsze
utożsamia się z Uniwersytetem Zielonogór-
skim i chce go tworzyć. Wydaje się, że uda
nam się uniknąć tego, co obserwuje się
w  innych ośrodkach naukowych, gdzie ist-
nieją wydziały o podobnym profilu. Idzie tu
o lukę pokoleniową – mamy stosunkowo
młodą, prężną grupę samodzielnych pracow-
ników naukowych, a grupa adiunktów wyka-
zuje również dużą aktywność naukową i wiele
publikuje. W ostatnim roku cztery osoby
uzyskały stopień doktora habilitowanego,
a osiem sfinalizowało przewody doktorskie.

A perspektywy?
- Pedagodzy, jako przedstawiciele nauki
stosowanej nie mogą „chować głowy w pia-
sek”. Muszą oni dostrzegać zmiany cywiliza-
cyjne i wychodzić im naprzeciw z całym
przekonaniem o konieczności dostosowania
się do zaistniałej sytuacji. Należy więc two-
rzyć nowe specjalności, atrakcyjne dla mło-
dych ludzi i im przydatne, dostosować do
aktualnych potrzeb to, co już istnieje, opraco-
wywać raporty i diagnozować środowisko.
Europa starzeje się – mamy więcej ludzi
starych niż młodych oraz znaczące grupy
ludzi o różnym stopniu niepełnosprawności.
Musi się więc zmienić postrzeganie pedagoga.
Nie może on w dalszym ciągu kojarzyć się
tylko ze szkołą w dotychczasowym, tradycyj-
nym kształcie. Otwierają się nowe perspekty-
wy, nowy rynek pracy i nowe płaszczyzny
aktywności i samorealizacji pedagoga. Do
tego chcemy przygotowywać studentów.

Co najbardziej niepokoi?
- Pieniądze. Wiadomym jest, że poziom finan-
sów ma ścisły związek z infrastrukturą orga-
nizacyjną i techniczną Wydziału, jak również
z badaniami naukowymi i z poziomem kształ-
cenia studentów. Każdy naukowiec powinien
mieć swój warsztat pracy. Musimy zadbać
o wyposażenie Wydziału w niezbędny sprzęt
komputerowy, gdyż jest to, wraz z globalną
siecią, brama wprowadzająca w przestrzeń
informacyjną, z której korzystają badacze

z całego świata. Dziś już nie wystarcza trady-
cyjna komunikacja. Trzeba także pamiętać, że
bez kontaktu z dziećmi, młodzieżą oraz bar-
dzo różnorodnymi zbiorowościami, w których
przebiegają procesy socjalizacji, nie da wy-
kształcić się pedagoga. Powinniśmy więc
realizować również i ten praktyczny aspekt
kształcenia pedagoga, co jest niestety dziś
bardzo kosztowne. Naszym obowiązkiem
i misją Uniwersytetu, szczególnie na takim
Wydziale jak nasz, jest podnoszenie wartości
i jakości edukacji, co jednak nie jest możliwe
bez odpowiednich środków.

A aspiracje naukowe?
- Mamy już od roku 1994 prawo doktoryzo-
wania z nauk humanistycznych w zakresie
pedagogiki, myślimy o poszerzeniu ich na
inne dyscypliny oraz o uprawnieniach do
nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Jak Pani Dziekan postrzega podejmowane
przez pracowników Wydziału badania na-
ukowe?
- Po przeglądzie potencjału naukowego Wy-
działu w 2000 roku odnotowano wyraźnie
jego rozwój, efektem tego było podwyższenie
kategorii naukowej KBN. Tendencja ta zo-
stała utrzymana w 2001 roku, co pokazała
ostatnia ocena parametryczna. Nastąpiła
koncentracja badań na ważnych współcze-
snych problemach pedagogicznych i społecz-
nych, co można uznać za początki formowa-
nia się szkół naukowych. Przykładem są:
� badania i interpretacje wyników związa-

nych z opracowaniem innowacyjnych
rozwiązań w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej;

� formułowanie teorii przestrzeni edukacyj-
nej oraz wartości i symboli w procesie
edukacyjnym;

� badania związane z sytuacją dziecka
niepełnosprawnego w rodzinie; w środo-
wisku szkolnym; następstwami wycho-
wawczymi dysfunkcyjności rodziny
i szkoły, pedagogicznymi i prawnymi
przesłankami ingerencji władzy rodziciel-
skiej;

� teoretyczne badania i praktyczne koncep-
cje edukacji ekologicznej i zdrowotnej;

� badania procesu socjalizacji młodzieży
społeczności pogranicza zachodniego;

� określanie nowych oczekiwanych kom-
petencji pedagoga.

Tematyka badań podejmowana przez pracow-
ników Wydziału wiąże się nie tylko z trady-
cyjnymi obszarami pedagogiki, ale również
interdyscyplinarnymi problemami, wynikają-
cymi z przemian ustrojowych i cywilizacyj-
nych. Przykładem są następujące problemy
badawcze:
� wpływ zmian ustrojowych na zachowania

dewiacyjne młodzieży;
� zachowania seksualne młodzieży;
� zakres oddziaływań i komunikatów mul-

timedialnych o strukturze hipertekstu
w kształceniu na odległość;

� inicjatywy gospodarcze w społeczno-
ściach małych miast oraz kompetencje re-
gionów europejskich w zakresie aktywi-
zacji gospodarczej i społecznej.
W podejmowanych badaniach uwzględnia

się specyfikę środowiska lokalnego, pograni-
cza polsko-niemieckiego oraz problematykę
transgraniczności, obejmującą zróżnicowanie
społeczno-ekonomiczne mieszkańców i jego
konsekwencje. Wiele tematów badawczych
tworzy się przy współpracy partnerów z za-
granicy, co wyraża się między innymi
w międzynarodowych seminariach i konfe-
rencjach organizowanych przez pracowników
naszego Wydziału, stażach naukowych
i  wykładach gościnnych. W ostatnich latach,
uwzględnionych w ocenie parametrycznej,
opublikowano ponad 200 artykułów, pracow-
nicy naszego Wydziału wydali ponad 60
monografii naukowych jako indywidualni
autorzy, byli również autorami ponad 300
rozdziałów w monografiach bądź pracach
zbiorowych lub podręcznikach, ponad trzy-
dziestokrotnie występowali w charakterze
redaktorów naukowych podręczników zarów-
no o zasięgu międzynarodowym jak i ogólno-
polskim.

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów.
rozmawiała Pola Kuleczka

Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
Katedra Mediów i Technologii Informa-

cyjnych powstała z przekształcenia Zakładu
Multimedialnych Technologii Informacyj-
nych, który od 1997 r. funkcjonował w struk-
turze Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.
T. Kotarbińskiego w Instytucie Zarządzania
na tym samym Wydziale Nauk Pedagogicz-
nych i Społecznych. Pracownicy Katedry od
wielu lat swoją działalność naukową skupiają
na problematyce kształcenia informatycznego,
wykorzystania technologii informacyjnych
w edukacji, multimedialnych technologiach
informacyjnych, ich wykorzystaniu i oddzia-
ływaniach, optymalizacji formy komunikatu
multimedialnego i jego percepcji. Prowadzą

również badania z zakresu kształcenia na
odległość. Efektywne wykorzystywanie inte-
raktywnego komunikatu multimedialnego
wymaga optymalizacji jego struktur informa-
cyjnych, czyli zaprojektowania takiej struktu-
ry, która pozwoliłaby przy posiadanych środ-
kach technicznych i narzędziach programi-
stycznych, zawrzeć w komunikacie wszystkie
zakładane treści merytoryczne w formie naj-
bardziej przyjaznej dla użytkownika i ade-
kwatnej do jego preferencji poznawczych
i procesulanych.

Opisana problematyka badawcza widocz-
na jest w prowadzonych tematach badań
m.in.: oddziaływania multimedialnych tech-

nologii informacyjnych; multimedialny moduł
edukacyjny w kształceniu na odległość; struktu-
ryzacja informacji w komunikatach multime-
dialnych o strukturze hipertekstu i przezna-
czeniu edukacyjnym. Pracownicy Katedry
zdobyte doświadczenie naukowe łączą
z dużym powodzeniem z praktyką. Prowadzą
zajęcia z zakresu kształcenia informatycznego
na kierunkach pedagogicznych i humani-
stycznych. Realizowane są także liczne
przedmioty specjalizacyjne i fakultatywne,
zaś dla potrzeb dydaktyki zaprojektowano
i zbudowano nowe komputerowe laborato-
rium z szerokimi możliwościami wykorzysta-
nia multimediów w przekazie edukacyjnym.
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Na studiach stacjonarnych, zaocznych
i podyplomowych na kierunku pedagogika
prowadzona jest specjalność o nazwie eduka-
cja medialna i informatyczna. Utworzenie
specjalności wynikało z potrzeby wyposaże-
nia pedagogów w nowe kompetencje w zakre-
sie mediów i technologii informacyjnych.
W programie zreformowanej szkoły edukacja
informatyczna i edukacja w zakresie techno-
logii informacyjnych zajmuje coraz istotniej-
sze miejsce. Kształcimy nie tylko nauczycieli,
ale również pedagogów przygotowanych do
pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach
kulturalno-oświatowych i edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych, organiza-
cjach samorządowych, komórkach Public
Relations, mass mediach, wydawnictwach
medialnych itp.

Studenci na podbudowie jednolitych stu-
diów kierunkowych (pedagogika) w ramach
przedmiotów kierunkowych i specjalizacyj-
nych, poznają zagadnienia z zakresu nauk

społecznych, nauk o poznaniu i komunikacji
oraz informatyki, łącząc je z kompetencjami
kreatywnego kształtowania multimedialnego
środowiska informacyjnego. Studia magister-
skie na specjalności edukacja medialna
i informatyczna dają przygotowanie teore-
tyczno-praktyczne w zakresie wykorzystania
mediów i technologii informacyjnych, ich
funkcjonowania w procesach socjalizacji,
edukacji i komunikowania. Przygotowują do
praktycznego posługiwania się mediami
i technologiami informacyjnymi, jako narzę-
dziami pracy intelektualnej, do projektowania,
realizacji i oceny przekazów multimedial-
nych, do świadomego odbioru i rozumienia
komunikatów multimedialnych, do pojmowa-
nia i tworzenia spójnego obrazu mediów jako
źródeł informacji.

Wynikiem zainteresowań naukowych
i dydaktycznych zespołu było opublikowanie
monografii autorstwa prof. dr hab. inż. Wieli-
sławy Osmańskiej-Furmanek pt. Nowe tech-

nologie informacyjne w edukacji oraz pod-
ręcznika akademickiego autorstwa prof. dr
hab. inż. Wielisławy Osmańskiej-Furmanek
i mgr Jacka Jędryczkowskiego pt. Podstawy
multimedilanych technologii informacyjnych.
Podejmowane problemy naukowe i wyniki
badań były publikowane w wielu pracach
naukowych w znanych periodykach krajo-
wych i zagranicznych oraz pracach zbioro-
wych. Pracownicy Katedry od wielu lat
współpracują z wiodącymi ośrodkami nauko-
wymi w Polsce zajmującymi się podobną
problematyką. Uczestniczą również w cy-
klicznych krajowych i międzynarodowych
konferencjach naukowych poświęconych tej
tematyce. Katedra jest współorganizatorem
wraz z Zakładem Technologii Kształcenia
UAM międzynarodowej, cyklicznej konferen-
cji naukowej Media a Edukacja, która jest
najważniejszą konferencją z zakresu mediów
edukacyjnych w Polsce.

Justyna Lipińska

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej wchodzi

w strukturę Instytutu Pedagogiki i Psycholo-
gii. Powstał on w roku 2000 przez wyodręb-
nienie z Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej
i Przedszkolnej. Na jego kierownika powoła-
no dr hab. Danutę Waloszek, autorkę 13
monografii i ponad 90 artykułów dotyczących
problematyki edukacji najmłodszych, człon-
kinię trzech zespołów opiniodawczych MEN,
recenzentkę pomocy i podręczników, członki-
nię kolegium redakcyjnego dwóch czasopism
pedagogicznych o zasięgu ogólnopolskim.

W Zakładzie zatrudnionych jest dwóch
etatowych pracowników: mgr Anetta Soroka,

autorka 5 artykułów i mgr Agnieszka Olczak,
rozpoczynająca pracę naukowo-dydaktyczną.
Pracownicy zakładu organizują otwarte spo-
tkania dyskusyjne dla nauczycieli, uczestniczą
w kreowaniu zmian w wychowaniu przed-
szkolnym. Danuta Waloszek jest autorką
koncepcji edukacji dzieci, zalecanej nauczy-
cielom przez MEN, pakietu diagnozującego
postępy dzieci, który od pięciu lat jest szeroko
stosowany w kraju – obecnie realizowana jest
piąta jego edycja.

Zainicjowano też długofalowe badania na
temat: Dzieciństwo – edukacja – tożsamość,
które zakończy monografia. Odbyły się dwie

ogólnopolskie debaty naukowo-społeczne,
prowadzone przez D. Waloszek: Nowe Stule-
cie - Dziecku – październik 2000 r. i Szanse
edukacyjne młodego pokolenia ze środowisk
wiejskich – czerwiec 2001 r.

W planach pracy na rok akad. 2001/2002
przewidziano: kontynuację badań nad warun-
kami nabywania tożsamości przez dzieci;
opracowanie czterech zeszytów problemo-
wych dla nauczycieli przedszkoli i skryptu dla
studentów; udział w kreowaniu praktyki
edukacyjnej.

Danuta Waloszek

Nowe stulecie – dziecku. Debata naukowo-społecznaNowe stulecie – dziecku. Debata naukowo-społecznaNowe stulecie – dziecku. Debata naukowo-społecznaNowe stulecie – dziecku. Debata naukowo-społeczna

Ogólnopolska debata zorganizowana
przez pracowników Zakładu Pedagogiki
Przedszkolnej UZ i ODN w Zielonej Górze
koncentrowała się tematycznie na problemach
dzieci wskazanych w początkach wieku przez
Ellen Key jako ważnych do rozwiązania
w wieku dwudziestym. Próbowano w ciągu
trzech dni debaty wypunktować najważniejsze
kwestie konieczne do wyjaśnienia w takich
obszarach jak: prawo dziecka do wyboru
rodziców, praca kobiet, uchylanie się od
macierzyństwa, wychowanie, szkoła przyszło-
ści, praca i osamotnienie, przestępczość dzie-

ci, nauka religii. Konferencja zgromadziła
autorytety filozoficzne takie jak: prof.
Z. Cackowski, ks. prof. Z. Marek; psycholo-
giczne – prof. M. Kielar-Turska, M. Łopat-
kowa; pedagogiczne – prof. C. Banach,
W. Dykcik, K. Ferenz, H. Cudak, B. Śliwer-
ski, T. Pilch, M. Szymanski, E. Hajduk,
W. Pasterniak, T. Mróz, T. Frąckowiak,
J. Zwiernik i socjolog I. Machaj. Ogółem
w debacie uczestniczyło ponad czterystu
pracowników wyższych uczelni, nauczycieli,
samorządowców, słuchaczy seminarium
duchownego w Paradyżu, przedstawicieli

służby zdrowia, policji i organizacji społecz-
nych zajmujących się dzieckiem.

Nowatorska forma debaty przyczyniła się
do żywej wymiany poglądów, gorących dys-
kusji wprost na sali, jak i umożliwiła wypo-
wiedzi w postaci pytań, wątpliwości oraz
propozycji na przygotowanych tablicach.
Ciekawe wystąpienia, przebieg dyskusji jak
i rejestr wypowiedzi graficznych zawarto
w wydanej przez ODN w Zielonej Górze
ponad 500 stronicowej książce Nowe stulecie
– dziecku pod redakcją Danuty Waloszek.

Danuta Waloszek

Szanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowisk wiejskich. Debata społeczno-naukowaSzanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowisk wiejskich. Debata społeczno-naukowaSzanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowisk wiejskich. Debata społeczno-naukowaSzanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowisk wiejskich. Debata społeczno-naukowa

Szanse edukacyjne młodego pokolenia są
cechą każdego społeczeństwa, które się roz-
wija i odtwarza, są też cechą konstytutywną
naszego społeczeństwa. Znajdują swe od-
zwierciedlenie w dokumentach państwowych,
takich jak Konstytucja, Deklaracja Praw

Człowieka, Watykańska Karta Rodziny, Kon-
wencja o Prawach Dziecka. We wszystkich
zapisano prawo do edukacji na miarę zdolno-
ści i potrzeb oraz implicite obowiązek organi-
zowania przez państwo, społeczeństwo zróż-
nicowanych form edukacyjnych. Wybór

pozostawia się człowiekowi. Dostrzeganie
szans rozwoju dla siebie i dla społeczeństwa
wydaje się być zasadniczą kompetencją mło-
dych ludzi początku XXI wieku.

Zorganizowana przez Urząd Marszałkow-
ski i Wyższą Szkołę Pedagogiczną TK 18-19
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czerwca br. w Zielonej Górze debata społecz-
no-naukowa była próbą zebrania poglądów
ludzi nauki, samorządów, szkół, władz
oświatowych na kwestie SZANS edukacyj-
nych młodego pokolenia ze środowisk wiej-
skich. Debatę poprzedzono badaniami diagno-
stycznymi wybranych sześciu popegeerow-
skich gmin woj. lubuskiego (6-7 wsi z gminy,
oraz w zależności od liczby jej mieszkańców
– losowo wybrano od 5 do 10/15 rodzin).
Wyniki sondażu zawarto w dwóch raportach:
autorstwa D. Waloszek – Szanse edukacyjne
młodego pokolenia ze środowisk wiejskich.
Dokument czasu przemian oraz F. Pastwy –
Sytuacja społeczno-ekonomiczna mieszkań-
ców wsi.

Debata zgromadziła wielu przedstawicieli
nauki, miedzy innymi PT prof.: C. Banacha
i M. Szymańskiego z AP w Krakowie,
T. Pilcha i A. Łuczaka z UW w Warszawie,
K. Ferenz z UZ w Zielonej Górze. Bezpo-
średni udział wzięli też posłowie i senatoro-
wie RP w osobach J. Danielak i Z. Piwoń-
skiego. Kancelarię Prezydenta RP reprezen-
tował R. Smoleń. Efektem debaty jest przy-

gotowana do druku książka pod roboczym
tytułem Na poboczu zmian czyli o szansach

młodych ludzi ze wsi popegeerowskiej pod
redakcją Danuty Waloszek.

Danuta Waloszek

25 lat minęłominęłominęłominęło...

RozmowaRozmowaRozmowaRozmowa z prof. dr. hab. Wojciechem Pasterniakiemprof. dr. hab. Wojciechem Pasterniakiemprof. dr. hab. Wojciechem Pasterniakiemprof. dr. hab. Wojciechem Pasterniakiem         

Panie Profesorze, właśnie 31 grudnia 2001
roku minęło 25 lat ukazywania się czasopi-
sma naukowego „Dydaktyka Literatury”,
którego redaktorem jest Pan od samego
początku, tj. od roku 1976. Jak Pan wspomi-
na ten czas?

- Wspominam te lata przede wszystkim
jako czas intensywnej pracy, licznych trudno-
ści, ale też sukcesów Redakcji i Autorów
współpracujących z pismem. Do tego grona
zaliczyć można, co uważam za duży sukces,
wielu wybitnych uczonych, w tym członków
rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk, np.:
prof. Wincentego Danka, prof. Franciszka
Gruczę, prof. Czesława Hernasa, prof. Jana
Kulpę, prof. Tadeusza Lewowickiego, prof.
Wincentego Okonia, prof. Andrzeja Szyszko-
Bohusza, prof. Jerzego Topolskiego, prof.
Jana Trzynadlowskiego, prof. Zofię Zdybicką,
prof. Stanisława Wielgusa i wielu innych. Na
przestrzeni lat zmieniał się nie tylko skład
Redakcji, ale też kształtował i nieustannie
doskonalił profil pisma. Do tej pory ukazało
się 21 tomów, zaś 22 tom „Dydaktyki Litera-

tury” obecnie jest w drukarni.
Które momenty utkwiły najbardziej w Pań-
skiej pamięci?

- Moment narodzin pisma i niezwykła
życzliwość ówczesnego Rektora prof. dra hab.
Jana Wąsickiego oraz sprzyjanie obecnych
władz Instytutu, Dziekańskich i Rektorskich.
Były też momenty trudne – nieustanne widmo
likwidacji rocznika, co wiązało się z brakiem
pieniędzy na publikację.

A jak określiłby Pan Profesor formułę pi-
sma?

- Jest ona bardzo szeroka. Jest to bowiem
miejsce spotkań ludzi o różnych poglądach
i chcemy, żeby tak pozostało. „Dydaktyka
Literatury” to rocznik interdyscyplinarny,
pluralistyczny i holistyczny zarazem, w któ-
rym staramy się ukazywać problemy dydak-
tyki literatury w możliwie najszerszym aspek-
cie, o którym prof. Wincenty Okoń tak pisał:
„Rzecz to ważna, że reprezentowana przez
redakcję czasopisma dydaktyka literatury ma
ambicję być nauką o wychowaniu przez lite-

raturę piękną. [...] Takim prawdziwym cen-
trum badań nad dydaktyką kształcenia przez
literaturę piękną stało się natomiast środowi-
sko zielonogórskie, skupione wokół „Dydak-
tyki Literatury”. Zajmuje się ono już nie
tradycyjną metodyką nauczania literatury,
lecz dydaktyką tego przedmiotu, a więc nauką
badającą zjawiska odnoszące się do kształce-
nia i wychowania młodzieży przez literaturę
piękną” („Dydaktyka Literatury” 2000, t. XX,
s. 10.).

Czego by sobie Pan Profesor życzył?
- Poszerzenia grona współpracowników

o wybitnych uczonych, życzliwości władz
Uniwersytetu, skromnego pomieszczenia na
Redakcję i uznania czytelników dla redakto-
rów i autorów pisma.

Życzymy sukcesów, wszelakiej pomyślności,
realizacji zamierzeń i planów oraz wielu
usatysfakcjonowanych czytelników. Dziękuję
za rozmowę.

rozmawiała Pola Kuleczka

Razem ze szkołą lub wspólnie z nauczycielamiRazem ze szkołą lub wspólnie z nauczycielamiRazem ze szkołą lub wspólnie z nauczycielamiRazem ze szkołą lub wspólnie z nauczycielami

Od trzech lat zespół pracowników Insty-
tutu Pedagogiki i Psychologii pod kierunkiem
dr Inetty Nowosad poszukuje nowych, dosko-
nalszych form przygotowania studentów do
pracy w zawodzie nauczyciela. Nie jest to
właściwie rzecz nowa, choć ze względu na
zmieniające się uwarunkowania pracy
w szkole – konieczna. Wychodząc z takiego
założenia podjęto współpracę z dyrekcją SP nr

14 w Zielonej Górze. Wspólnie organizowane
seminaria miały na celu, z jednej strony zbli-
żenie obu środowisk i poznanie aktualnych
problemów szkolnych, z drugiej zaś służyły
wypracowaniu sposobów radzenia sobie
z nimi, by w efekcie lepiej i „na bieżąco”
przygotowywać studentów do pracy w szkole.

Ocena nauczycieli była prosta: uczelnie
świetnie przygotowują do pracy dydaktycznej,

gorzej do wychowawczej, zaś wcale do
współpracy z rodzicami uczniów. Wszystkie
z wyżej wymienionych obszarów w równej
mierze są akcentowane w pracy zawodowej.
Słowa te przyjęliśmy jako wyzwanie moty-
wujące do pracy łączącej wiedzę i doświad-
czenie osób bezpośrednio związanych z pro-
blemami wychowania i edukacji; dwa punkty
widzenia: ludzi nauki – pracowników Uni-

UCZESTNICY DEBATY
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wersytetu Zielonogórskiego oraz z praktyków
– najbliższych kreatorów rzeczywistości
oświatowej.

Przedmiotem realizowanych wspólnie ba-
dań były rodzicielskie oczekiwania wobec
szkoły, formy współpracy z nauczycielami,
a także pośrednio wyrażane aspiracje eduka-

cyjne, które stały się podstawą do opracowa-
nia wizji nowej roli nauczyciela i szkoły, jak
również metod i projektów działań wspierają-
cych, nastawionych na odrodzenie społeczeń-
stwa obywatelskiego. Teoretyczną płaszczy-
zną odniesień było bowiem współczesne
rozumienie społeczeństwa obywatelskiego,

w którym rodzice jako pokolenie przetwarza-
jące i tworzące dorobek kulturowy i społeczny
są znaczącym partnerem dla pracowników
instytucji wychowawczych. Zatem jako part-
nerzy szkolnego wychowania rodzice mogą
brać udział w szczególnym rodzaju interakcji,
którą niewątpliwie jest współpraca z nauczy-
cielami, czego efektem jest praca zbiorowa:
Nauczyciele i rodzice. Współpraca w wycho-
waniu pod redakcją Inetty Nowosad. Intencją
niniejszego opracowania było przedstawienie
możliwości zaistnienia współpracy nauczy-
cieli i rodziców w szkole. Pragniemy również
by publikacja została potraktowana jako
zaproszenie do dalszej wymiany myśli, do-
świadczeń, czy też pewnego rodzaju wizji
mogących wpłynąć na doskonalenie obszaru
pracy w szkole, w której spotykają się rodzice
i nauczyciele.

Inetta Nowosad

LUPOLUPOLUPOLUPO

W marcu 2001 Instytut Pedagogiki i Psy-
chologii WSP rozpoczął współpracę z Woje-
wódzką Komendą Policji w Gorzowie Wiel-
kopolskim, celem przeprowadzenia badań
diagnostycznych w zakresie poczucia bezpie-
czeństwa ludności cywilnej w województwie
lubuskim. Badaniem zostali objęci uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół śred-
nich, dyrektorzy tych placówek, władze
gminne oraz społeczność lokalna. Badacze
w czteroosobowych zespołach udali się do 16
wybranych miejscowości województwa, gdzie
przeprowadzili badania ankietowe. Kryterium
doboru badanych środowisk była likwidacja
małych posterunków policji w tychże miej-
scowościach. Zgromadzony materiał empi-

ryczny przedstawiono w formie raportu za-
prezentowanego podczas spotkania medialne-
go z udziałem władz administracyjnych,
uczelnianych i policji. Wnioski z badań po-
służyły jako wytyczne do opracowania pro-
gramu w zakresie bezpieczeństwa, który
będzie realizowany w marcu bieżącego roku
jako element wspomagający projekt LUPO
opracowany przez Komendę Wojewódzką
Policji. Za cel nadrzędny stawia się tu bezpie-
czeństwo najmłodszych dzieci szkolnych. Do
współpracy, jako wolontariusze, zostali zaan-
gażowani studenci. Planowane jest rozszerze-
nie działań na obszar całego województwa
lubuskiego.

Arkadiusz Żukiewicz

Mass media i praktykaMass media i praktykaMass media i praktykaMass media i praktyka

Ekspansja mediów elektronicznych w na-
szym codziennym życiu jest w chwili obecnej
tak oczywistym i ważnym faktem, że wiedza
o mediach staje się niezbędna w edukacji na
poziomie akademickim. W programach
kształcenia na animacji społeczno-kulturalnej
(dawniej pedagogika kulturalno-oświatowa)
prawie od samego początku istnienia kierunku
przewidywano przedmiot – środki masowego
przekazu w wychowaniu i upowszechnianiu
kultury. Realizacji tego przedmiotu przyświe-
cają dwa cele: pierwszy – to wykształcenie

świadomych odbiorców mass mediów, znają-
cych język i naturę tych środków, „rozumieją-
cych” media, przygotowanych do ich krytycz-
nego odbioru, traktujących je jako źródło
alternatywnego kształcenia (właściwie samo-
kształcenia); drugi – wiąże się z chęcią wypo-
sażenia studentów w wiedzę i umiejętności
nadawcy komunikatów medialnych. Nie
trzeba dużej wyobraźni, by zrozumieć, że
przyszły pracownik kultury prędzej czy póź-
niej przed takim zadaniem stanie. Osiąganie
pierwszego celu odbywa się w sposób trady-

cyjny, typowy dla kształcenia akademickiego,
w którym dominują zajęcia teoretyczne nad
praktycznymi. Studenci poznają teoretyczne
ujęcia mediów (od Mc Luhana po postmoder-
nizm), modele komunikowania masowego,
miejsce i funkcje mediów w strukturze spo-
łecznej oraz historię i specyfikę podstawo-
wych środków przekazu. Ta część zajęć bywa
jedynie uzupełniana analizą konkretnych
przekazów (teksty prasowe, telewizyjne itd.)
oraz projektowaniem potencjalnych kampanii
politycznych lub reklamowych. Druga część
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zajęć wymaga opuszczenia murów uczelni.
Studenci odwiedzają redakcje lokalnych
mediów (w ubiegłym roku byliśmy również
w Poznaniu w redakcji TVP3), gdzie mogą
obserwować pracę dziennikarzy i możliwości
nowoczesnego sprzętu. W ramach zajęć piszą

też artykuły prasowe oraz scenariusze audycji
radiowych i telewizyjnych, które są analizo-
wane i oceniane przy udziale profesjonali-
stów. W tym roku chcielibyśmy podjąć próbę
realizacji najbardziej udanych pomysłów.
Praktyczne działania stanowią dla studentów

pewną odmianę, wyzwalają aktywność
i rozwijają wyobraźnię pozwalając jednocze-
śnie na bardziej dogłębne wejście w świat
mass mediów.

Jolanta Kostecka

Roztaczeni studenciRoztaczeni studenciRoztaczeni studenciRoztaczeni studenci

Wyraźne ożywienie działalności arty-
stycznej odnotować można wśród studentów
animacji społeczno-kulturalnej na specjalno-
ści artystycznej taniec, w Zakładzie Pedago-
giki Kulturalno-Oświatowej kierowanym
przez prof. dra hab. Józefa Kargula. Za spra-
wą działalności dydaktycznej i pozadydak-
tycznej mgra Filipa Czeszyka i mgra Pawła
Matysika studenci mają dostęp do szerokiej
oferty w zakresie technik tańca współczesne-
go takich jak: modern, jazz, improwizacja,
kontakt improwizacja, hip-hop, afro, choreo-
terapia, kompozycja tańca.

Organizowane projekty sceniczne
i warsztaty tańca z wybitnymi pedagogami
z kraju i z zagranicy cieszą się wśród studen-
tów coraz większą popularnością. Specjalność
staje się popularna nie tylko w Zielonej Gó-
rze, ale także w kraju i za granicą, m.in. dzięki
działalności studenckich zespołów:
� grupy tańca współczesnego – kierującej

się w rejony poszukiwań artystycznych
umożliwiających odnajdywanie nowych
form wyrazu i wrażliwości dla tworzących
ją tancerzy. Grupa była oklaskiwana na
wielu ogólnopolskich i międzynarodo-
wych festiwalach teatrów tańca m.in.
Dance Explossion 1999, 2000, 2001, na
Bałtyckim Uniwersytecie Tańca – Gdańsk
2001 i Międzynarodowych Prezentacjach
Form Tanecznych – Kalisz 2001;

� formacji tańca nowoczesnego „PAMP” –
zajmującej się tańcem jazzowym, hip-hop,
a także sięgającej do afrykańskich korzeni
tych technik.
Największe dotychczasowe osiągnięcia

zespołu to zdobyty dwukrotnie tytuł II Wice-
mistrzów Polski w tańcu hip-hop w latach
2000-2001, związane z nimi nominacje do
kadry narodowej na Mistrzostwa Świata
i Europy, V finałowe miejsce Mistrzów
Świata w tańcu hip-hop w Portoroż na Słowe-
ni, VI miejsce w Mistrzostwach Europy
w Bremerhaven w Niemczech. Grupa ma na
swoim koncie udział w Festiwalu Piosenki
Polskiej w Opolu w 2000 roku, a także vide-
oclip nagrany dla popularnej stacji telewizyj-
nej. Choreografowie zespołów nieustannie
dbają o dostarczenie studentom nowych bodź-

ców artystycznych, co niewątpliwie przyczy-
nia się do szybkiego rozwoju artystycznego

i pedagogicznego „roztańczonych studentów”
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Małgorzata Olejarz

V uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom Pedagogiki Opiekuczej i TerapeV uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom Pedagogiki Opiekuczej i TerapeV uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom Pedagogiki Opiekuczej i TerapeV uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom Pedagogiki Opiekuczej i Terapeuuuutycznejtycznejtycznejtycznej

Naukowe Koło Pedagogiki Opiekuńczej
działające przy Zakładzie Pedagogiki Opie-
kuńczej i Specjalnej Szkoły Nauk Humani-
stycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielo-

nogórskiego zorganizowało 9 stycznia 2002
roku V uroczyste wręczenie dyplomów ab-
solwentom PO i PT. Swoją obecnością uro-
czystość uświetnili prorektor Szkoły Nauk

Humanistycznych i Społecznych dr hab.
Zdzisław Wołk, prof. UZ, dziekan Wydziału
Nauk Pedagogicznych i Społecznych dr hab.
inż. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ,
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kierownik Zakładu dr hab. Dorota Rybczyń-
ska, prof. UZ, długoletni kierownik Zakładu
dr hab. Aleksandra Maciarz, prof. UZ oraz
promotorzy i wykładowcy, zaproszeni goście,
a także bliscy absolwentów. Chór Cantus
Juvenilis pod kierownictwem prof. dr hab.
Bogusława Stankowiaka dyrygowany przez
studentkę Aleksandrę Budziwół wykonał
Gaude Mater Polonia. Całe wydarzenie miało
charakter historyczny, po raz pierwszy wrę-
czane były dyplomy Uniwersytetu Zielono-
górskiego. Tradycyjnym rzutem biretami
zakończyła się pierwsza część uroczystości.
W przerwie zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

W drugiej zaś części, która odbyła się
w Palmiarni uczelni, studentki IV roku PO
i PT oraz III roku RNS i ROCN na czele
z mgr Aleksandrą Matusiak umiliły spotkanie
śpiewem przy akompaniamencie gitar, na
których nauczyły się grać w czasie studiów.
Niektórym absolwentom wręczono uroczyście
książki Kalendarz metodyczny. Refleksja
teoretyczna i metodyczna. Otrzymali je ci,
których propozycje zajęć metodycznych,
opracowane w ramach przedmiotu metodyka
pracy opiekuńczo-wychowawczej, zostały
wyróżnione włączeniem do publikacji z serii
Warsztat pracy pedagoga, pod redakcją Gra-
żyny Gajewskiej, Anny Szczęsnej i Artura
Dolińskiego. Absolwenci wspominali studia,
dzielili się wrażeniami z pierwszych miesięcy
swojej pracy lub kłopotami związanymi z jej
poszukiwaniem. Mówili, że „miło im było
spotkać się w takiej sytuacji”. Z całą pewno-
ścią cieszy też fakt, że znaczna grupa pracuje
w zawodzie, zgodnie ze swoimi kwalifika-
cjami, są pedagogami szkolnymi, wychowaw-
cami w świetlicach, domach dziecka, specjal-
nych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Gratulujemy im, życzymy sukcesów za-
wodowych i osobistych oraz dalszych kon-
taktów z uczelnią. Studenci oraz opiekunowie
Naukowego Koła Pedagogiki Opiekuńczej.

Grażyna Gajewska

Szkoła Nauk Szkoła Nauk Szkoła Nauk Szkoła Nauk ŚŚŚŚcisłych i Ekoncisłych i Ekoncisłych i Ekoncisłych i Ekonoooomicznychmicznychmicznychmicznych
Wydział Nauk ŚcisłychWydział Nauk ŚcisłychWydział Nauk ŚcisłychWydział Nauk Ścisłych
Instytut Fizyki
Za sprawą prof. dr hab. Andrzeja Więc-

kowskiego oraz wielu fizyków ówczesnej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tade-
usza Kotarbińskiego, jak i Politechniki
Zielonogórskiej (obecnie obie uczelnie two-
rzą Uniwersytet Zielonogórski) w dniu 22
stycznia 2000 roku uchwałą Zarządu Główne-
go PTF (Polskiego Towarzystwa Fizycznego),
zatwierdzoną przez Zebranie Delegatów PTF

w dniu 18 września 2001 roku, powołany
został Oddział Zielonogórski Polskiego
Towarzystwa Fizycznego.

Kiedy członkowie PTF pracujący w Zie-
lonej Górze postanowili wystąpić do Zarządu
Głównego z wnioskiem o powołanie nowego
oddziału ich liczba wynosiła zaledwie osiem-
nastu (członkowie - założyciele). Dzisiaj nasz
Oddział liczy trzydzieści dziewięć osób

i nadal wpływają nowe deklaracje członkow-
skie (chęć przystąpienia do Oddziału coraz
częściej zgłaszają nauczyciele).

Aktualny skład Zarządu i Komisji Rewi-
zyjnej Oddziału został wybrany 22 lutego
2000 roku:
� Przewodniczący Oddziału: prof. dr hab.

Andrzej Więckowski;
� Zarząd Oddziału: Wiceprzewodniczący:
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prof. dr hab. Roman Gielerak, Sekretarz:
mgr Grzegorz Spichał, Skarbnik: dr Na-
poleon Maron, Członek Zarządu: dr hab.
Paweł B. Sczaniecki, prof. UZ;

� Komisja Rewizyjna: Przewodniczący
Komisji: dr Marian Olszowy, Członkowie
Komisji: dr hab. Barbara Pilawa, mgr
Wanda Wojtowicz.
Dnia 22 lutego 2000 roku prof. dr hab.

Franciszek Rozpłoch, dziekan Wydziału
Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu wygłosił wykład
Fizyka diamentu.

Dnia 8 maja 2000 roku prof. dr hab. Ro-
man Gielerak z Politechniki Zielonogórskiej
wygłosił z okazji setnej rocznicy urodzin
Ernsta Isinga wykład Model Isinga: Historia
i aktualne trendy.

Dnia 3 kwietnia 2001 roku prof. dr hab.
Karol I. Wysokiński z Instytutu Fizyki Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie wygłosił wykład pt.: Nadprze-
wodnictwo: Nieoczekiwane odkrycia.

Dnia 5 czerwca 2001 roku prof. dr hab.
Piotr Rozmej z Zakładu Metod Matematycz-
nych Fizyki Politechniki Zielonogórskiej
wygłosił referat Wyścig do superciężkich
jąder atomowych.

Dnia 4 padziernika 2001 roku prof. dr
hab. Czesław Rudowicz z Department of
Physics & Materials Science, City University
of Hong Kong, Ch.R.L., Prezydent Towarzy-
stwa EPR/ESR Azji i Pacyfiku wygłosił
referat Badania elektronowego rezonansu
Paramagnetycznego (EPR) i spektroskopii
optycznej na Dalekim Wschodzie.

13 czerwca 1999 roku odbyła się w Żaga-
niu (miejscu zamieszkania J. Keplera) uroczy-
stość nadania imienia Johannesa Keplera
Centrum Astronomicznemu Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze
mieszczącemu się przy ulicy Lubuskiej 2.

Dnia 17 lipca 2000 roku Urząd Miejski
w Zielonej Górze działając na podstawie art.
8 ust. 5 punkt 2 przyjął zawiadomienie
o powołaniu stowarzyszenia pod nazwą Pol-
skie Towarzystwo Fizyczne Oddział Zielono-
górski i nadał mu numer ewidencyjny 118.

18 listopada 2000 roku w Żaganiu odbyła
się uroczystość odsłonięcia pomnika upamięt-
niającego Johannesa Keplera.

Nadal staramy się uzyskać informację, czy
została, w jakiś sposób uwieczniona praca
Ernsta Isinga w Krośnie Odrzańskim (Krossen
an der Oder).

Zbieramy również informacje na temat
niemieckiego fizyka, filozofa i psychologa
Gustava Fechnera oraz jego związku z Żarami.

W grudniu 2000 roku, po wielu miesią-
cach zabiegów, zostało otwarte konto naszego
Oddziału z numerem: I Oddział PKO BP S.A.
Poznań, nr 10204027-2117869-270-1.

24 kwietnia 2001 roku uchwałą (nr
2/2001) Zarządu Oddziału przedstawicielem
Oddziału Zielonogórskiego w Komisji PTF
ds. Nauczania Fizyki w Szkołach został dr
Henryk Tygielski.

24 kwietnia 2001 roku uchwałą (nr
3/2001) Zarządu Oddziału korespondentem
z redakcją Postępów Fizyki została mgr Justy-
na Jankiewicz.

W dniu 5 czerwca 2001 roku odbyło się

zwyczajne Walne Zebranie Członków Od-
działu Zielonogórskiego PTF, na którym
zostały złożone i po dyskusji przyjęte: spra-
wozdanie przewodniczącego z działalności
Zarządu Oddziału Zielonogórskiego PTF,
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału.
Jako przedstawicieli Oddziału na Zebranie
Delegatów PTF w Toruniu wybrano dr Na-
poleona Marona i prof. dr hab. Andrzeja
Więckowskiego.

W ostatnich dniach student V roku fizyki
Adam Drzewiecki rozpoczął pracę nad utwo-
rzeniem strony internetowej naszego Oddziału
o tymczasowym adresie:
www.if.wsp.zgora.pl/~ptf .

{Powyższy materiał został mi udostępnio-
ny przez mgr Grzegorza Spichała.}

Oddział Zielonogórski Polskiego Towa-
rzystwa Fizycznego zachęca studentów, na-
uczycieli oraz osoby zainteresowane fizyką do
współpracy. Chcemy przybliżać i wyjaśniać
istotne zagadnienia fizyczne oraz sprawić, aby
fizyka stała się nauka lubianą i popularną.
SEMINARIA INSTYTUTOWE:
� 22 stycznia 2002 roku – Szkła spinowe

i kwadrupolowe – wprowadzenie – dr hab.
Krystyna Lukierska – Walasek, prof. UZ.

SEMINARIA ZAKŁADOWE (Zakład Teorii
Oddziaływań Fundamentalnych):
� 14 stycznia 20002 roku – Wpływ hipote-

tycznych, łamiących symetrię CP, od-
działywań |∆S| = 2 na ewolucję czasową
układu mezonów K0 – K0 – mgr Jarosław
Piskorski.

Justyna Jankiewicz

Wydział ZarządzaniaWydział ZarządzaniaWydział ZarządzaniaWydział Zarządzania
Instytut Informatyki i Zarządzania

Nowe oprogramowanieNowe oprogramowanieNowe oprogramowanieNowe oprogramowanie

Na początku stycznia Instytut Informatyki
i Zarządzania podpisał z SAP Polska umowę
na bezpłatne użytkowanie oprogramowanie
SAP R/3 – światowego lidera w zakresie
budowy i wdrażania systemów klasy ERP.
Oprogramowanie umożliwi przygotowanie

zajęć dydaktycznych oraz prowadzenie prac
naukowo-badawczych z zakresu komputero-
wo zintegrowanych systemów zarządzania
przedsiębiorstwami. Kierownikiem projektu
ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego jest
dr Sławomir Kłos. Wspólnie z ośrodkami

uniwersyteckimi z Niemiec i Czech planowa-
ne jest przygotowanie materiałów dydaktycz-
nych oraz platformy systemowej, umożliwia-
jącej realizację projektów i zajęć laboratoryj-
nych w ramach współpracy międzynarodowej.

Sławomir Kłos

Instytut Zarządzania
Goście z KoloniiGoście z KoloniiGoście z KoloniiGoście z Kolonii

W dniach 15-16 stycznia 2002 roku Za-
kład Systemów i Technik Zarządzania Insty-
tutu Zarządzania UZ oraz Beratungsgemein-
schaft Handel Berlin e.V. zorganizowali
II Seminarium Naukowe pt. „Rozwój handlu
detalicznego w Polsce i Niemczech”. Główne

tematy, które były poruszane na seminarium
to m.in.:
� szanse i zagrożenia handlu detalicznego

w Polsce,
� handel detaliczny w Zielonej Górze,
� polityka handlowa w Polsce i Niemczech,

� nowoczesne systemy informacyjne wspie-
rające handel,

� ochrona praw konsumenta,
� aktualne problemy rozwoju handlu

w Niemczech.
W seminarium uczestniczyli zaproszeni
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goście z Polski i Niemiec, przedstawiciele
samorządów regionu, przedsiębiorców han-
dlowych i organizacji wspierających handel,
jak również pracownicy naukowi UZ.

Gościem honorowym seminarium był dr
Bernd Hallier - Dyrektor Europejskiego In-
stytutu Handlu w Kolonii oraz główny dorad-
ca Europejskiej Komisji Ochrony Konsu-
mentów. W pierwszej części wystąpienia,
przedstawił on historię handlu w Niemczech.
Według dr B. Halliera najważniejsze zmiany,
które miały miejsce w handlu niemieckim
w ostatnich pięćdziesięciu latach to: wzrost
udziału handlu w gospodarce Niemiec (spa-
dek udziału przemysłu) oraz segmentacja
handlu (powstanie specjalistycznych sklepów
np. tylko dla kobiet). Druga część wystąpienia
poświęcona była takim zagadnieniom jak:
� marketing w handlu,
� logistyka w handlu (EAN – Międzynaro-

dowy System Kodowy, optymalizacja
opakowań, itp.),

� nowoczesne systemy informatyczne,
� internet w handlu, handel w internecie,
� handel jako dziedzina akademicka.

Dr B. Hallier przedstawił również naj-
ważniejsze strategie niemieckich firm han-
dlowych, które mają obecnie dominującą
pozycję na rynku.

Kolejne wystąpienie poświęcone było
problematyce handlu regionalnego. Wicepre-
zydent Zielonej Góry Andrzej Judziński
omówił wybrane aspekty funkcjonowania
hiermarketów oraz małych przedsiębiorstw
handlowych w Zielonej Górze. Przedstawił
między innymi bariery funkcjonowania ma-
łych i dużych przedsiębiorstw handlowych
w regionie zielonogórskim. Według A. Ju-
dzińskiego, do najważniejszych należą:
- brak tradycji kupieckiej (na Ziemiach

Odzyskanych brak jest sklepów z trady-
cją; w Zielonej Górze można zaobserwo-
wać częste zmiany zarówno właścicieli
sklepów, jak i oferowanego asortymentu),

- uregulowania prawne (np. korzystne
uregulowania prawne dla dużych sieci
handlowych – wakacje podatkowe, itp.).
Kończąc swoje wystąpienie wiceprezy-

dent potwierdził, że w Zielonej Górze jest
prowadzony monitoring funkcjonowania
hipermarketów i dotychczas nie zauważono
niekorzystnych zmian na rynku (np. większej
liczby bankrutujących małych przedsiębiorstw
handlowych).

Następnym referentem był dyrektor
Związku Handlu Detalicznego Berlin-
Brandenburg Nils Bush-Peterson. Tematem
wystąpienia były aktualne problemy rozwoju
handlu w Niemczech. Według N. Busha-
Petersona najważniejsze negatywne zjawiska
we współczesnym handlu detalicznym
w Niemczech to przede wszystkim spadek
obrotów, konkurencja poprzez ceny oraz
przeniesienie handlu z centrum miast na ich
obrzeża (np. Brandenburgia). N. Bush-
Peterson omówił również istotę funkcjonowa-
nia zrzeszeń.

Na zakończenie zabrał głos prof. Klaus
Wenzel, który podsumował problemy poru-
szane w referatach i podziękował uczestnikom
seminarium.

Uczestnicy seminarium odbyli również
podróż do Głogowa, gdzie w pierwszej kolej-
ności obejrzeli dwa sklepy z sieci Lux należą-
ce do PSS Społem. Jak mówił jego prezes
Karol Włodarczak, najbardziej interesująca
dla uczestników spotkania była organizacja
pracy w spółdzielni i jej możliwości rozwoju
w obecnej sytuacji gospodarczej. Goście
z Niemiec zwiedzili również Stare Miasto
i kolegiatę. Złożyli również krótką wizytę
u wiceprezydenta Edwarda Borkowskiego
i członka zarządu miasta Głogowa Kazimierza
Miselisa, którzy przedstawili uczestnikom
seminarium możliwości inwestycyjne miasta.

II Seminarium Naukowe zostało zorgani-
zowane w ramach badań prowadzonych
wspólnie przez Instytut Zarządzania UZ oraz
Beratungsgemeinschaft Handel Berlin e.V.
(Program Phare). Pierwsze badania zostały
wykonane w latach 1998-2000 i stanowią
część składową projektu badawczego pt.
„Entwicklungszielen des Handels in Polen als
Beitrag zur Erhöhung des Lebensniveau der
attraktiven Stadtgestaltung und der Stärkung
des Mittelstandes”, którego celem jest
wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
handlu detalicznego w Polsce. W wyniku
zakończonego badania powstały następujące
opracowania:
1. D. Fic, K. Wenzel, Handel detaliczny

a rozwój miasta i regionu, Wydawnictwo
ORGANON, Zielona Góra 2000;

2. M. Fic, K. Wenzel, Wspieranie małych
i  średnich przedsiębiorstw handlowych,
Wydawnictwo ORGANON, Zielona Góra
2000.

3. Wybrane problemy rozwoju handlu deta-
licznego w warunkach globalizacji i re-
gionalizacji, pod red. D. Fica, Wydaw-
nictwo ORGANON, Zielona Góra 2001.

Janina Jędrzejczak-Gas, Anna Góralewska-Słońska

DR BERND HALLIER

UCZESTNICY SEMINARIUM
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Szkoła Nauk TechnicznychSzkoła Nauk TechnicznychSzkoła Nauk TechnicznychSzkoła Nauk Technicznych
Wydział Inżynierii Lądowej i ŚrodowiskaWydział Inżynierii Lądowej i ŚrodowiskaWydział Inżynierii Lądowej i ŚrodowiskaWydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Z posiedzenia Rady WydziałuZ posiedzenia Rady WydziałuZ posiedzenia Rady WydziałuZ posiedzenia Rady Wydziału

Na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska w dniu 16 stycznia,
któremu przewodniczył dziekan prof. Henryk
Greinert rozpatrzono oraz rozstrzygnięto
stosownymi postanowieniami między innymi
następujące kwestie:
� w związku z przejściem prof. Jana Konra-

da Stawiarskiego na emeryturę, dyr. In-
stytutu Budownictwa, prof. Tadeusz Bi-
liński przypomniał dorobek naukowo-
dydaktyczny Profesora, dziękując mu
w imieniu Rady Wydziału oraz władz in-
stytutu za wieloletni twórczy wkład pracy
w wspóltworzeniu i rozwoju Wydziału,

� rozpatrzono i przegłosowano pozytywnie
wniosek prof. Andrzeja Skarzyńskiego
o zatrudnienie w Zakładzie Technologii
i Organizacji Budownictwa Instytutu Bu-
downictwa UZ w ramach konkursu na
profesora nadzwyczajnego w Instytucie
Budownictwa,

� pozytywnie zaopiniowano wnioski
o zatrudnienie na stanowisku profesora

nadzwyczajnego w ramach konkursu:
prof. Tadeusza Chrzana w Zakładzie Od-
nowy Środowiska Instytutu Inżynierii
Środowiska UZ,

� rozpatrzono i przegłosowano pozytywnie
wnioski o zatrudnienie na stanowisko asy-
stenta w ramach konkursów, które odbyły
się w Instytucie Budownictwa i Instytucie
Inżynierii Środowiska - mgr Bożeny
Kuczmy i mgr Artura Frątczaka do Zakła-
du Budownictwa Ogólnego i Architektu-
ry, mgr Artura Szymańczyka i mgr Dariu-
sza Królika w Zakładzie Technologii Wo-
dy, Ścieków i Odpadów,

� rozpatrzono i pozytywnie zaopiniowano
wniosek mgr Marty Skiby o udzielenie jej
półrocznego urlopu naukowego celem do-
kończenia rozprawy doktorskiej.
Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady

Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
w dniu 23 stycznia, któremu przewodniczył
dziekan prof. Henryk Greinert rozpatrzono
oraz rozstrzygnięto stosownymi postanowie-

niami między innymi następujące kwestie:
� Powołano Wydziałową Komisję Rekruta-

cyjną na rok akademicki 2002/2003
w osobach: prof. Henryk Greinert (prze-
wodniczący), prof. Jacek Przybylski, dr
Mirosław Mąkowski, dr Agnieszka Ja-
niak-Osajca, dr Marek Talaga, dr Ewa
Nowacka-Chiari, mgr Andrzej Zięba, oraz
dwóch sekretarzy: Iwona Wieczorek (kie-
runek: Inżynieria Środowiska, Ochrona
Środowiska), Joanna Woś (kierunek: bu-
downictwo). Na przedstawiciela do
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zapro-
ponowano: prof. Jacka Przybylskiego.

� Powołano Wydziałową Komisję Wybor-
czą celem przeprowadzenia wyborów or-
ganów Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska na kadencję 2002/2005
w osobach: dr Zofia Sadecka (przewodni-
cząca), dr Krystyna Walińska (z-ca prze-
wodniczącego), prof. Jacek Przybylski
(członek) i dr Jan Wojnicki (członek).

Profesor Jan Konrad Stawiarski przechodzi na  emerytur�Profesor Jan Konrad Stawiarski przechodzi na  emerytur�Profesor Jan Konrad Stawiarski przechodzi na  emerytur�Profesor Jan Konrad Stawiarski przechodzi na  emerytur�

W przypadku ludzi młodych duchem, ak-
tywnych i w pełni sił twórczych, wymuszone
przepisami przejście na, według zwyczajowe-
go porzekadła, tzw. „zasłużoną emeryturę”
jest aktem chyba przedwczesnym i niespra-
wiedliwym. A takim człowiekiem jest prof.
Jan K. Stawiarski. I choć czas urzędowej
emerytury już nadszedł, wiemy, że pełen
niewyczerpanych pomysłów i marzeń Profe-
sor nadal będzie zajmował się czynnie swą
ukochaną profesją, to jest architekturą i urba-
nistyką.

Profesor urodził się we wrześniu 1931 ro-
ku w Sądowej Wiszni w woj. lwowskim. Lata
młodzieńcze spędza wraz z matką, niestety, na
przymusowym przesiedleniu na Syberii. Na
szczęście w 1946 wraca do kraju i tutaj koń-
czy szkołę średnią. Studia realizuje na Wy-
dziale Architektury Politechniki Wrocławskiej
z ukończeniem w roku 1957. W latach 1963-
1966 odbywa studia podyplomowe na Poli-
technice Warszawskiej.

Po studiach pracuje w służbach architek-
toniczno-budowlanych, m.in. jako inspektor
nadzoru na Międzynarodowych Targach
Poznańskich, na stanowisku architekta rejo-
nowego w Wojewódzkiej Radzie Narodowej
w Poznaniu i później w Powiatowej Radzie
Narodowej w Pleszewie, a od roku 1964
w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej

w  Zielonej Górze. Tutaj opracował m.in.
plany ogólne wielu miast naszego regionu,
w tym Międzyrzecza, Dobiegniewa, Strzelec
Krajeńskich, Świebodzina czy Sulęcina oraz
plany wiejskich jednostek osadniczych.

W 1973 r. podejmuje pracę na WSI
w Zielonej Górze. Rozpoczyna się szybki
rozwój naukowy Profesora. W 1973 r. uzy-
skuje stopień doktora nauk technicznych na
SGGW w Warszawie, a w 1978 roku stopień
doktora habilitowanego na Politechnice Wro-
cławskiej. W 1979 roku został docentem,
a w 1990 profesorem nadzwyczajnym Poli-
techniki Zielonogórskiej. Równolegle

w latach 1977-87 Profesor pracował na Poli-
technice Szczecińskiej, w okresie 1979-1982
w SGGW w Warszawie oraz 1991-1995 na
Politechnice Wrocławskiej.

Znaczący jest dorobek naukowy Profeso-
ra, na co składa się m.in.: 12 rozpraw nauko-
wych i monografii, 79 artykułów i komuni-
katów naukowych, 2 skrypty akademickie.
Profesor jest autorem lub współautorem 375
prac naukowo-badawczych i projektów bu-
dowlanych, 58 planów i studiów architekto-
nicznych.

W zakresie badań własnych najwięcej
uwagi poświęcał m.in. osadnictwu rolniczemu

PROF. JAN K. STAWIARSKI (OBDAROWANY BUKIETEM) W GRONIE WSPÓŁPRACOWNIKÓW
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oraz małym i średnim osiedlom podmiejskim.
Na naszej uczelni Profesor Jan K. Stawiar-

ski prowadził zajęcia dydaktyczne z projektowa-
nia architektonicznego, z planowania prze-
strzennego i z budownictwa ogólnego. Rów-
nocześnie pełnił różne funkcje w strukturach
organizacyjnych Wydziału, m.in. z-cy dyrek-
tora ds. nauki i współpracy z gospodarką
narodową, czy też kierownika Zakładu Ar-
chitektury i Budownictwa (do 31.12.2001).

Dbał o rozwój młodej kadry naukowej.
Był m.in. opiekunem 3 rozpraw habilitacyj-
nych, promotorem 3 doktoratów i ponad 200
prac magisterskich. Był recenzentem prac
habilitacyjnych i doktorskich, opiniodawcą
dorobku naukowego pracowników nauko-

wych, a także książek, skryptów czy publika-
cji.

Za swą działalność był wielokrotnie wy-
różniany i nagradzany, w tym Krzyżem Ofi-
cerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Naro-
dowej i innymi odznaczeniami.

Profesor wiele czasu poświęcał także
działalności społecznej, będąc m.in. współor-
ganizatorem Wojewódzkiego Oddziału
Związku Sybiraków, udzielając się w SARP
czy też w ostatnich latach, np. jako członek
Rady Naukowej ogólnopolskiego kwartalnika
„Archivolta” zajmującego się problemami
architektury współczesnej.

W dniu dzisiejszym składamy Panu Profe-

sorowi Janowi K. Stawiarskiemu, naszemu
drogiemu Koledze i Przyjacielowi serdeczne
podziękowania za wspólne lata pracy na
uczelni. Życzymy Mu wielu dalszych sukce-
sów w pracy naukowej i dydaktycznej oraz
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Profesor zawsze był i jest człowiekiem
miłym, serdecznym, kochanym, uśmiechnię-
tym, pełnym życzliwości i osobistego ciepła,
obdarzonym niespotykanym dowcipem
i poczuciem humoru ...i dlatego właśnie pro-
simy Go, aby takim nadal pozostał. Albowiem
takimi pozostają luminarze nauki najwyższe-
go lotu.

Nagrody specjalneNagrody specjalneNagrody specjalneNagrody specjalne

Z przyjemnością informujemy, że w dniu
19 grudnia 2001r., w Ministerstwie Infra-
struktury w Warszawie miała miejsce nieco-
dzienna uroczystość wręczenia Nagród Spe-
cjalnych osobom szczególnie zasłużonym
w ostatnim okresie dla III RP, a w tym profe-

sorowi Tadeuszowi Bilińskiemu za „znaczą-
cy wkład w tworzenie nowoczesnego systemu
przepisów budowlanych i dostosowanie ich
do prawa Unii Europejskiej oraz wieloletnią,
owocną działalność jako przewodniczącego
Sejmowej Komisji Polityki Przestrzennej,

Budowlanej i Mieszkaniowej”.
Wspomniana uroczystość odbyła się przy

obecności wielu dostojnych gości. Panu Pro-
fesorowi składamy z tej okazji serdeczne
gratulacje!

Marek Dankowski

Instytut Budownictwa - prezentacja działalności w okresie 2001/2002
Przedstawione poniżej informacje stano-

wią kompendium szerszego opracowania
wykonanego przez dyrektora Instytutu prof.
Tadeusza Bilińskiego w celu zaprezentowania
całokształtu działalności Instytutu Budow-
nictwa w okresie 2001/2002, a przedstawione-
go na Radzie Wydziału w dniu 16 stycznia br.

Schemat władz Instytutu Budownictwa
oraz nazwy działających w jego ramach jed-
nostek organizacyjnych są następujące:
Dyrektor: prof. dr inż. inż. Tadeusz Biliński

Z-ca Dyrektora: dr inż. Jerzy Wołczański
Sekretariat Instytutu: Krystyna Kłapoć, inż.
Urszula Góral
Zakład Konstrukcji Budowlanych - kierow-
nik: po. dr inż. Gerard Bryś
Zakład Budownictwa Ogólnego i Architek-
tury - kierownik: po. dr inż. Wojciech Eckert
Zakład Geotechniki i Geodezji - kierownik:
dr hab. inż. Józef Gil, prof. UZ
Zakład Mechaniki Budowli - kierownik:
prof. dr hab. inż. Romuald Świtka

Pracownia komputerowa kierownik: - po. mgr
inż. Waldemar Haraś
Zakład Technologii i Organizacji Budow-
nictwa - kierownik: dr hab. inż. Andrzej
Skarzyński, prof. UZ
Laboratorium Budownictwa Ogólnego -
kierownik: dr inż. Marek Świderski
Pracownia materiałów budowlanych - kie-
rownik: dr inż. Marek Świderski
Pracownia konstrukcji budowlanych - kie-
rownik: dr inż. Bronisław Zadwórny
Pracownia Geodezji - kierownik: mgr inż.
Anna Wilusz
Pracownia Geotechniki - kierownik: dr inż.
Jan Wojnicki

W Instytucie Budownictwa kształcenie
studentów odbywa się w kierunku „budow-
nictwo”, w ramach którego prowadzone są
trzy specjalności:
1) konstrukcje budowlane i inżynierskie
2) inżynieria i marketing procesów budow-

lanych
3) renowacja budynków i modernizacja

obszarów zabudowanych
I. Na studiach dziennych magisterskich
(5-letnie) w ramach wyżej wyszczegól-
nionych specjalności wyróżnia się nastę-
pujące profile dyplomowania:
a) konstrukcje budowlane (stalowe, be-

tonowe, drewniane),
b) geotechniki i fundamentowania,
c) technologia i organizacja budowy,
d) organizacja, ekonomika i marketing

budownictwa,
e) budynki użyteczności publicznej,TRWAJĄ PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE W PRZYSZŁYM INSTYTUCIE BUDOWNICTWA
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f) renowacja budynków
II. Na studiach dziennych zawodowych
(3,5-letnie) prowadzona jest specjalność:
ogólnobudowlana (techniczno-konstrukcyj-
na) z dwoma profilami dyplomowania:
a) obiekty budowlane,
b) technologia i organizacja budowy
III. Na studiach zaocznych zawodowych
(4,5-letnie) prowadzona jest specjalność:
ogólnobudowlana (techniczno-konstrukcyj-
na) z dwoma profilami dyplomowania:
a) obiekty budowlane,
b) technologia i organizacja budowy
IV. Na studiach zaocznych magisterskich
(2-letnie uzupełniające) prowadzone są
specjalności:
1) konstrukcje budowlane
2) technologia i organizacja budownic-

twa
3) technologiczno-Konstrukcyjna
Profile dyplomowania są następujące:
a) konstrukcje inżynierskie,
b) technologia i organizacja budowy,
c) fundamentowanie.

Przyjęto, że po ukończeniu studiów w Insty-
tucie Budownictwa UZ sylwetka absolwenta
kierunku budownictwo powinna odpowiadać
następującej charakterystyce: „magister inży-
nier, absolwent studiów kierunku budownic-
two, jest przygotowany do samodzielnego
wykonywania zadań w zakresie projektowania
i realizacji obiektów budowlanych, tj. budyn-
ków wraz z instalacjami i urządzeniami tech-
nicznymi, budowli inżynierskich i obiektów
małej architektury”.
Stan kadry nauczycieli akademickich w roku
2001/2002 jest następujący:
− profesorowie 3
− dr hab. 5
− dr inż. 20
− mgr 18
− st. wykładowcy 3

Na wszystkich specjalnościach kierunku
„budownictwo” kształci się ok. 800 studentów.

Instytut Budownictwa ma prawa doktory-
zowania. W ubiegłym roku wypromowano
dwóch doktorów, obecnie otwartych jest pięć
przewodów doktorskich. Przewiduje się rów-

nież, iż do okresu 2004/2005 zakończone
zostaną co najmniej dwa przewody habilita-
cyjne.

Instytut jest organizatorem następujących
konferencji naukowych, sympozjów i semina-
riów:
1) Konferencja Naukowa „Konstrukcje zespo-

lone”:
- organizowana jest co trzy lata, od lat

80-tych, pod patronatem Komitetu In-
żynierii Lądowej i Wodnej PAN;

- w Konferencji udział biorą pracowni-
cy nauki ze wszystkich uczelni pol-
skich;

- kolejna Konferencja (VI) odbędzie się
20 i 21 czerwca br. Liczba zgłoszo-
nych referatów – 42;

2) Sympozjum „Glacitektonika”; Kolejne IX
odbędzie się 7 maja br.

3) Seminarium „Renowacja budynków
i modernizacja obszarów zabudowanych”,
organizowane w odstępach rocznych (do
tej pory trzy razy).

Marek Dankowski

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i TelekomunikacjiWydział Elektrotechniki, Informatyki i TelekomunikacjiWydział Elektrotechniki, Informatyki i TelekomunikacjiWydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Z okazji Jubileuszu 20-lecia pracy zawodowej Joannie Kulińskiej najserdeczniejsze życzenia sukcesów w pracy zawodowej i wszelkiej po-

myślności w życiu osobistym składają koleżanki z administracji Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział MechanicznyWydział MechanicznyWydział MechanicznyWydział Mechaniczny
Z Posiedze� Rady WydziałuZ Posiedze� Rady WydziałuZ Posiedze� Rady WydziałuZ Posiedze� Rady Wydziału

Na posiedzeniu w dniu 28.01.2002  Rada
Wydziału powołała
� Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

w składzie:
� dr inż. Tadeusz Szmigielski – prze-

wodniczący
� dr inż. Renata Kasperska – członek
� dr inż. Julian Jakubowski – członek
� dr inż. Łucja Frąckowiak-Iwanicka –

członek

� mgr  Maria Suska – sekretarz dla kie-
runku wychowanie techniczne

� inż. Jolanta Furmankiewicz – sekre-
tarz dla kierunku zarządzanie i inży-
nieria produkcji

� Cecylia Jędrzejowska – sekretarz dla
kierunku mechanika i budowa maszyn

Ponadto mgr Maria Agnieszka Paszko-
wicz została przedstawicielem Wydziału
w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

� Wydziałową Komisję Wyborczą w skła-
dzie:
� dr inż. Marek Rybakowski – prze-

wodniczący
� mgr inż. Ewa Wesołowska – zastępca
� mgr  Ireneusz Bochno
� dr inż. Władysław Papacz

Podjęto także decyzje w sprawie wysokości
opłat za studia zaoczne na Wydziale.

Mi�dzynarodowe Sympozjum Studenckie po raz kolejnyMi�dzynarodowe Sympozjum Studenckie po raz kolejnyMi�dzynarodowe Sympozjum Studenckie po raz kolejnyMi�dzynarodowe Sympozjum Studenckie po raz kolejny

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu
Zielonogórskiego prof. Michał Kisielewicz po
raz kolejny powierzył pracownikom i studen-
tom naszego Wydziału organizację Międzyna-
rodowego Sympozjum Naukowego Studen-
tów i Młodych Pracowników Nauki (będzie to
już 23. spotkanie). Przewodniczącym rady
naukowej został profesor Ferdynand Roman-

kiewicz – prorektor ds. Szkoły Nauk Tech-
nicznych. Przewodniczącym Komitetu Orga-
nizacyjnego jest dr inż. Wiesław Kamiński,
wiceprzewodniczącym Wojciech Czaplarski,
student V roku, zaś sekretarzem Anna Pasz-
kowska, studentka III roku.

Miło nam donieść, że pracownik naszego
Wydziału dr inż. Wiesław Kamiński został

zaproszony do prac w Komitecie Organiza-
cyjnym Międzynarodowej Konferencji Mate-
riały, oprzyrządowanie i oszczędnościowe
technologie w budowie maszyn organizowanej
przez Akademię Politechniczną w Mińsku
(Białoruś).

Wiesław Kamiński

S P R O S T O W A N I E

W poprzednim numerze zdjęcie biblioteki neofilologicznej umieściliśmy obok notki dotyczącej Wydziału Mechanicznego. Przepraszamy.
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Serwis Pionu ProrektoraSerwis Pionu ProrektoraSerwis Pionu ProrektoraSerwis Pionu Prorektora
ds. Nauki i Współpracy z Zds. Nauki i Współpracy z Zds. Nauki i Współpracy z Zds. Nauki i Współpracy z Zaaaagranicągranicągranicągranicą
B i b l i o t e k a  U n i w e r s y t e c k aB i b l i o t e k a  U n i w e r s y t e c k aB i b l i o t e k a  U n i w e r s y t e c k aB i b l i o t e k a  U n i w e r s y t e c k a

Struktura BibliotekiStruktura BibliotekiStruktura BibliotekiStruktura Biblioteki

Biblioteka, tak jak sam Uniwersytet Zie-
lonogórski, ma za sobą pięć miesięcy działal-
ności. Uchwałą nr 77 Senat UZ wprowadził
w życie regulamin organizacyjny Biblioteki
Uniwersyteckiej, którą tworzą:
� Biblioteka Nauk Humanistycznych

i Społecznych,
� Biblioteka Nauk Technicznych, Ścisłych

i Ekonomicznych.
Biblioteka Nauk Humanistycznych

i Społecznych z siedzibą przy al. Wojska
Polskiego z racji gromadzonego księgozbioru
zaopatruje w potrzebną literaturę ok. 9.800
studentów i ponad 500 pracowników nauko-

wo-dydaktycznych Szkoły Nauk Humani-
stycznych i Społecznych.

Struktura Biblioteki NHiS wygląda nastę-
pująco:
� Oddział Gromadzenia Zbiorów (Kierow-

nik: kustosz mgr Mirosława Kołpaczek-
Ryntowt),

� Oddział Opracowania Alfabetycznego
Zbiorów (Kierownik: kustosz mgr Małgo-
rzata Serba),

� Oddział Rzeczowego Opracowania (Kie-
rownik: kustosz mgr Alicja Łazaruk),

� Oddział Czasopism (Kierownik: kustosz
mgr Ewa Stanglewicz),

� Oddział Zbiorów Specjalnych (Kierow-
nik: kustosz mgr Ewa Nodzyńska),

� Oddział Informacyjno-Bibliograficzny
(Kierownik: kustosz mgr Ewa Kwaśnie-
wicz),

� Oddział Udostępniania,
� Samodzielne Sekcje: Skontrum, Kompute-

ryzacji,
� Biblioteka Neofilologiczna – filia Biblio-

teki NHiS.
Biblioteką Nauk Humanistycznych i Społecz-
nych kieruje Z-ca Dyrektora BU - mgr Ewa
Adaszyńska.

Działająca w Kampusie A przy ul. Pod-
górnej Biblioteka Nauk Technicznych, Ści-
słych i Ekonomicznych adresuje swoją dzia-
łalność do ok. 13.500 studentów i ponad 600
pracowników Szkoły Nauk Technicznych
oraz Szkoły Nauk Ścisłych i Ekonomicznych.

Struktura organizacyjna Biblioteki NTŚiE
wygląda następująco:
� Oddział Gromadzenia i Opracowania

Zbiorów (Kierownik: kustosz mgr Stani-
sława Mańdziak),

� Oddział Informacji Naukowej i Czytelni
Specjalistycznych (Kierownik: kustosz
mgr Aleksandra Motała),

� Oddział Udostępniania Zbiorów (Kierow-
nik: kustosz mgr Maria Jarczyńska),

� Wypożyczalnia Międzybiblioteczna,
� Sekcja Czasopism i Wydawnictw Cią-

głych,
� Sekcja Komputeryzacji.
Biblioteką Nauk Technicznych, Ścisłych
i Ekonomicznych kieruje Z-ca Dyrektora BU -
mgr Grażyna Lipińska-Nowak

Bogate zbiory obu Bibliotek tworzą
warsztat naukowy dla pracowników, zaopa-
trują w potrzebną literaturę studentów oraz
absolwentów. Biblioteki umożliwiają swoim
czytelnikom korzystanie z ponad 400 tysięcy
książek, ok. 1500 tytułów bieżących czaso-
pism (w tym 340 zagranicznych) oraz ponad
280 tysięcy jednostek zbiorów specjalnych.

W Uniwersytecie działa również 8 bi-
bliotek instytutowych, które wspólnie z Bi-
blioteką Uniwersytecką tworzą przedstawiony
niżej jednolity system biblioteczno-
informacyjny.

Grażyna Lipińska-Nowak

Biblioteka Nauk Technicznych,
Ścisłych i Ekonomicznych

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

Biblioteka Nauk
Humanistycznych i Społecznych

Biblioteka Neofilologiczna
Filia BNHiS

Biblioteka Instytutu Sztuki
i Kultury Plastycznej

Biblioteka Instytutu Kultury i
Sztuki Muzycznej

Biblioteka Instytutów
Filozofii i Socjologii

Biblioteka Instytutu  Podstaw
Techniki

Biblioteka Instytutu
Astronomii

Biblioteka Instytutu Fizyki

Biblioteka Instytutu
Matematyki

Biblioteka Instytutu
Zarządzania
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                     System KoSystem KoSystem KoSystem Kommmmputerowej Ewidencji Publikacjiputerowej Ewidencji Publikacjiputerowej Ewidencji Publikacjiputerowej Ewidencji Publikacji

W listopadzie minął rok funkcjonowania
Systemu Komputerowej Ewidencji Publikacji,
którego zadaniem jest gromadzenie danych
bibliograficznych o dorobku naukowym
pracowników.

Wszystkie opisy wprowadzane są z autop-
sji przez pracowników Oddziału Informacji
Naukowej w Bibliotece Nauk Technicznych,
Ścisłych i Ekonomicznych oraz Oddziału
Informacyjno-Bibliograficznego Biblioteki
Nauk Humanistycznych i Społecznych.

W ciągu roku uległy zmianie kategorie
osiągnięć naukowych i ich punktacja. Aktual-
ne, przyjęte przez Senat, są wzorowane na
kategoryzacji Komitetu Badań Naukowych.

W minionym okresie wielokrotnie - na
prośbę dziekanów – generowane były raporty
zawierające informacje punktowe o dorobku
naukowym wydziałów i instytutów.

Największą liczbę punktów w latach
1998-2001 zgromadził Wydział Elektrotech-
niki, Informatyki i Telekomunikacji.

Aktualnie (stan na dzień 23 stycznia br.)
w SKEP-ie zarejestrowanych jest 2848 rekor-
dów. Wszystkie punktowane kategorie przed-
stawiają się następująco:
� referaty konferencyjne – 1237:

- 462 w konferencjach o zasięgu między-
narodowym,

- 775 w konferencjach krajowych,
� publikacje w wydawnictwach ciągłych –

527:
- 59 o charakterze międzynarodowym,
- 468 w materiałach krajowych,

� artykuły w czasopismach – 517:
- 172 w czasopismach wydawanych w ję-

zyku angielskim,
- 228 w czasopismach krajowych,

- 117 w czasopismach z listy filadelfij-
skiej,

� autorstwo rozdziałów w wydawnictwach
zwartych – 337,

� autorstwo wydawnictw zwartych – 170:
- 135 monografii,
- 35 podręczników

� redakcje naukowe – 111:
- 47 redakcji czasopism,
- 60 redakcji monografii,
- 4 redakcje numerów specjalnych czaso-

pism.
Dorobek naukowy zarejestrowany

w SKEP-ie jest dostępny w Internecie na
stronie głównej UZ z poziomu NAUKA lub
na stronie Biblioteki, a także pod adresem:
http://publikacje.uz.zgora.pl

Aleksandra Motała

D z i a ł  N a u k iD z i a ł  N a u k iD z i a ł  N a u k iD z i a ł  N a u k i
Uzyskiwanie tytułu naukowego, stopni naukowych oraz tworzenie kierunków studiówUzyskiwanie tytułu naukowego, stopni naukowych oraz tworzenie kierunków studiówUzyskiwanie tytułu naukowego, stopni naukowych oraz tworzenie kierunków studiówUzyskiwanie tytułu naukowego, stopni naukowych oraz tworzenie kierunków studiów

W dniach 10-12 stycznia 2002 pracowni-
cy Działu Nauki brali udział w zorganizowa-
nym przez Ośrodek Szkoleniowy Alma –
Lex.S.C. w Zakopanem szkoleniu na temat
Uzyskiwanie tytułu naukowego, stopni nauko-
wych oraz tworzenie kierunków studiów. Wykła-
dowcami byli specjaliści z Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i Sportu.

Naczelnik Wydziału Uczelni Państwo-
wych mgr Barbara Wojciechowska prowa-
dziła wykłady na temat zasad tworzenia
i funkcjonowania studiów doktoranckich oraz
uprawnień uczestników studiów doktoranc-
kich ze szczególnym uwzględnieniem zagad-
nień związanych z zaliczalnością tych studiów
do uprawnień pracowniczych.

Duży nacisk położono na odpowiednie
uprawnienia jednostek przy tworzeniu stu-
diów. Kontrowersje wzbudzały zagadnienia
dotyczące stypendiów doktoranckich, czasu
ich pobierania, uprawnień uczestników stu-
diów oraz zwrotu stypendium w przypadku

osoby skreślonej z listy uczestników dzien-
nych studiów doktoranckich. Istotnym jest, że
studia doktoranckie prowadzone są w dzie-
dzinie nauki, w których jednostka posiadająca
uprawnienia do nadawania stopnia doktora
habilitowanego posiada uprawnienia do
nadawania stopnia doktora.

Ważną informacją jest, że takie studia
mogą być studiami środowiskowymi prowa-
dzonymi przez jednostki, które posiadają
uprawnienia do nadawania stopnia naukowe-
go doktora habilitowanego, przy udziale
innych jednostek organizacyjnych. Jednostką
nadzorującą jest jednostka posiadająca odpo-
wiednie uprawnienia, a inne są jednostkami
współuczestniczącymi.

Innymi tematami poruszonymi podczas
szkolenia były :
� warunki, jakie powinna spełniać szkoła

wyższa lub placówka naukowa, by uzy-
skać uprawnienia do nadawania stopni
naukowych,

� tryb przeprowadzania przewodów doktor-
skich i habilitacyjnych,

� warunki uzyskania tytułu naukowego oraz
procedura postępowania w szkole wyższej
dotycząca ubiegania się o nadanie tytułu
naukowego.
W związku z powołaniem Państwowej

Komisji Akredytacyjnej szczególnym zainte-
resowaniem cieszył się wykład zastępcy
dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyż-
szego MENiS mgra Tadeusza Popłonkow-
skiego na temat tworzenia kierunków studiów.

Szybki rozwój naszej uczelni, tworzenie
studiów doktoranckich oraz intensywnie
rozwijająca się kadra naukowa sprawiają, że
pytań na ten temat i zagadnień do wyjaśnienia
było sporo, dlatego z zainteresowaniem
uczestniczyliśmy w wykładach i korzystali-
śmy z popołudniowych konsultacji.

Anna Pardej

Więcej środków finansowych na badania naukoweWięcej środków finansowych na badania naukoweWięcej środków finansowych na badania naukoweWięcej środków finansowych na badania naukowe

Miło nam poinformować, że Uniwersytet
Zielonogórski otrzymał zwiększoną przez
Komitet Badań Naukowych dotację na bada-
nia naukowe prowadzone w ramach działal-
ności statutowej i badań własnych w 2001 r.

Dotacja na działalność statutową została
zwiększona o 231.300 zł. Wydziały otrzymały
stosowne decyzje o wysokości przyznanych

dotacji. Uwzględniając poziom zatwierdzo-
nych przez Senat w dniu 22 października
2001 r. narzutów ogólnouczelnianych wyso-
kość dotacji jest następująca:
� Wydział Artystyczny – 13.694
� Wydział Humanistyczny – 29.520
� Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecz-

nych – 13.074

� Wydział Nauk Ścisłych – 118.013
� Wydział Zarządzania – 35.507
� Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

– 53.812
� Wydział Elektrotechniki, Informatyki

i Telekomunikacji – 349.841
� Wydział Mechaniczny – 74.661.

bb, ks

Dotacja na działalność statutową w 2001 r.Dotacja na działalność statutową w 2001 r.Dotacja na działalność statutową w 2001 r.Dotacja na działalność statutową w 2001 r.

Według zasady przyjętej w KBN, dotacja
była dzielona zgodnie z algorytmem 8/12

dotacji rocznej w strukturze Politechniki
Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedago-

gicznej oraz 4/12 w strukturze Uniwersytetu.
Dotacja została pomniejszona o obowiązujące
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narzuty kosztów ogólnouczelnianych (18%
w PZ, 20% w WSP i 18% w UZ). Dotacja na
badania statutowe w 2001 r. realizowane

przez Instytuty aktualnie wchodzące w skład
Wydziału w okresach do i po utworzeniu
Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawia

poniższe wyszczególnienie:

Wydział Artystyczny 1.01-31.08.2001 r. 1.09-31.12.2001 r.
� Instytut Kultury i Sztuki

Muzycznej
� Instytut Sztuki i Kultury

Plastycznej

13.334

13.334

6.847

6.847
Ogółem 26.668 13.694

Wydział Nauk Humanistycznych 1.01-31.08.2001 r. 1.09-31.12.2001 r.
� Instytut Filologii Germańskiej
� Instytut Filologii Polskiej
� Instytut Filologii Wschodnio-

słowiańskiej
� Instytut Filozofii
� Instytut Historii
� Instytut Politologii
� Katedra Komunikacji Języko-

wej i Społecznej

5.416
12.443

3.952
15.151
11.270

7.319

2.049

2.775
6.376

2.007
7.764
5.786
3.749

1.063
Ogółem 57.600 29.520

Wydział Nauk Pedagogicznych
 i Społecznych

1.01-31.08.2001 r. 1.09-31.12.2001 r.

� Instytut Pedagogiki i Psycho-
logii

� Instytut Pedagogiki Społecznej
� Instytut Socjologii
� Katedra Wychowania Fizycz-

nego i Sportu

10.666
6.880
7.093

853

5.465
3.530
3.635

444
Ogółem 25.492 13.074

Wydział Nauk Ścisłych  1.01-31.08.2001 r.  1.09-31.12.2001 r.

� Instytut Matematyki (PZ)
� Instytut Matematyki (WSP)

59.185
31.520

razem: 90.705

29.559
16.165

 razem: 45.724
� Instytut Fizyki (PZ)
� Instytut Fizyki (WSP)

17.628
43.861

razem: 61.489

8.776
22.539

razem: 31.315
� Instytut Astronomii (WSP) 29.920 15.334
� dodatkowa dotacja do podziału 25.640
Ogółem       182.114 118.013

Wydział Zarządzania 1.01-31.08.2001 r. 1.09-31.12.2001 r.

� Instytut Organizacji i Zarzą-
dzania (PZ)

� Instytut Informatyki i Zarzą-
dzania (PZ)

� Instytut Zarządzania (WSP)

37.936

28.543
4.374

18.996

14.274
2.237

Ogółem 70.853 35.507

Wydział Inżynierii Lądowej
 i Środowiska

1.01-31.08.2001 r. 1.09-31.12.2001 r.

� Instytut Budownictwa (PZ)
� Instytut Inżynierii Środowiska

(PZ)
� Instytut Biotechnologii i

Ochrony Środowiska (WSP)

52.571

38.012

16.701

26.260

18.996

8.556
Ogółem 107.284 53.812

Wydział Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji

1.01-31.08.2001 r. 1.09-31.12.2001 r.

� Instytut Elektrotechniki
Przemysłowej

� Instytut Informatyki i Elektro-
niki

� Instytut Metrologii Elektrycz-
nej

� Instytut Sterowania i Syste-
mów Informatycznych

� dodatkowa dotacja do podziału

99.927

86.899

75.092

109.816

50.000

43.492

37.544

54.830
       163.975

Ogółem 371.734 349.841

Wydział Mechaniczny 1.01-31.08.2001 r. 1.09-31.12.2001 r.

� Instytut Inżynierii Produkcji i
Materiałoznawstwa (PZ)

� Instytut Budowy Maszyn (PZ)
� Instytut Techniki (WSP)

73.466
46.369
28.711

36.733
23.220
14.708

Ogółem 148.546 74.661
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Zaliczkowe finansowanie badań naukZaliczkowe finansowanie badań naukZaliczkowe finansowanie badań naukZaliczkowe finansowanie badań naukoooowych w 2002 r.wych w 2002 r.wych w 2002 r.wych w 2002 r.

Zgodnie z dotychczasową praktyką należy
oczekiwać, że decyzje dotyczące dotacji na
badania naukowe w 2002 r. będą przekazane
uczelni na przełomie marca/kwietnia 2002 r.
Aby zapewnić ciągłość prowadzonych badań
w tym okresie, dokonano zaliczkowego
wstępnego podziału środków na działalność
statutową. Za podstawę podziału środków
przyjęto strukturę dotacji na Wydziały w 2001 r.

Wysokość zaliczki przekazana Wydzia-
łom jest następująca:

Kwota zaliczki (styczeń, luty): 342.487
Narzut Pionu Prorektora (10%):  34.249
Narzut Prorektora ds. Szkół (8%):  27.399

z tego:

Prorektor ds. Szkoły Nauk Humanistycz-
nych i Społecznych    2.743
Prorektor ds. Szkoły Nauk Ścisłych i
Ekonomicznych    6.655
Prorektor ds. Szkoły Nauk
Technicznych   18.001

Środki Wydziałów ogółem: 280.839
z tego:
Wydział Artystyczny      6.824
Wydział Humanistyczny   14.744
Wydział Nauk Pedagogicznych
i Społecznych      6.516
Wydział Nauk Ścisłych   50.551
Wydział Zarządzania    17.749
Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska    26.904

Wydział Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji 120.255
Wydział Mechaniczny   37.296

Do czasu uzyskania z Komitetu Badań
Naukowych dotacji na 2002 r. kierownikami
prac statutowych na wydziałach są dyrektorzy
instytutów lub kierownicy katedr.

Zaliczka została wydzielona ze środków
własnych Uczelni i może być przeznaczona na
pokrycie niezbędnych kosztów związanych
z funkcjonowaniem instytutu/katedry oraz
prowadzonymi pracami naukowo-
badawczymi. Ze środków tych nie można
kupować sprzętu i aparatury dydaktyczno-
badawczej.

bb, ks

Dotacja na badania własne w 2001 r.Dotacja na badania własne w 2001 r.Dotacja na badania własne w 2001 r.Dotacja na badania własne w 2001 r.

Z przyjemnością informujemy, że na dofi-
nansowanie badań własnych Uniwersytetu
Zielonogórskiego w roku 2001 uczelnia
otrzymała dodatkową dotację w wysokości

598.666 zł. Dotacje dla poszczególnych szkół
i wydziałów, po uwzględnieniu narzutów
obowiązujących na uczelni, wynoszą:
Kwota dotacji: 598.666

Narzut Pionu Prorektora (5%):  29.934
Narzut Prorektora ds. Szkół (4%):  23.947
Do podziału na Wydziały: 544.785
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Szkoła Nauk Humanistycznych
i Społecznych 120.770
Szkoła Nauk Ścisłych
 i Ekonomicznych 150.742

Wydział Nauk Ścisłych   88.640
Wydział Zarządzania   62.102

Szkoła Nauk Technicznych  273.273

Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska   75.440
Wydział Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji 112.645
Wydział Mechaniczny   85.188
Dla zespołów byłej Politechniki Zielono-

górskiej podział dodatkowych środków nastą-

pił według obowiązujących tematów i skła-
dów zespołów w 2001 roku, natomiast w byłej
Wyższej Szkole Pedagogicznej środki po-
dzielono proporcjonalnie do przeliczeniowej
liczby pracowników poszczególnych instytu-
tów i katedr.

bb, ks

Rozliczamy się z prac badawczych realRozliczamy się z prac badawczych realRozliczamy się z prac badawczych realRozliczamy się z prac badawczych realiiiizowanych w 2001 r.zowanych w 2001 r.zowanych w 2001 r.zowanych w 2001 r.

Nadszedł czas złożenia raportów finanso-
wych i merytorycznych z prac badawczych
realizowanych w ramach badań statutowych
i własnych w 2001 r. Kierownicy tematów
badawczych zostali poproszeni o przedsta-

wienie raportów z prac badawczych. Raport
ma składać się ze sprawozdania merytorycz-
nego, raportu końcowego, sprawozdania
finansowego, sprawozdania z prac badaw-
czych oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.

Odpowiednie formularze dostępne są
w wersji elektronicznej na stronie interneto-
wej
http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/formularze_pl.ht
ml.

bb, ks

Działalność wspomagająca badania nDziałalność wspomagająca badania nDziałalność wspomagająca badania nDziałalność wspomagająca badania naaaaukowe w 2001 r.ukowe w 2001 r.ukowe w 2001 r.ukowe w 2001 r.

Komitetowi Badań Naukowych został
przedstawiony raport z prowadzonej w 2001 r.
działalności określonej nową nazwą – dzia-
łalność wspomagająca badania naukowe,
dawniej DOT (działalność ogólnotechniczna).
Raport uwzględnia przedsięwzięcia w tym
zakresie Politechniki Zielonogórskiej i Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej.

W omawianym okresie w ramach działal-
ności wydawniczej poniesiono nakłady
w wysokości 573.150 zł, w tym dofinansowa-
nie KBN stanowiła kwota 192.000 zł. Dofi-
nansowaniem były objęte następujące pozycje
wydawnicze:
Czasopisma naukowe:
� Discussiones Mathematicae – 4 części
� Management – półrocznik
� International Journal of Applied Me-

chanics and Engineering – kwartalnik
Monografie:
� A. Walicka – Reodynamika przepływu

cieczy nienewtonowskich w kanałach pro-
stych i zakrzywionych

� E. Walicki – Teoria smarowania hydro-
dynamicznego

� L. Jazownik – Teoria kształcenia literac-
kiego w latach 1918-1939

� J. Brzeziński – Studia o języku i stylu
artystycznym.

W ramach działalności bibliotecznej po-
niesiono nakłady w wysokości 143.202 zł.
Zostały one dofinansowane z KBN w kwocie
74.000 zł. Zrealizowano następujące zadania:
� Modernizacja systemu bibliotecznego

PROLIB
� Konserwacja księgozbioru
� Opracowanie bibliografii publikacji pra-

cowników za lata 1994-2000
� Rozszerzenie komputerowego zarządzania

biblioteką (zakup trzech dodatkowych
modułów – do współpracy z CFiKHW
oraz słownika haseł przedmiotowych);

� Zwiększenie licencji oprogramowania
PROGRESS; Polisy serwisowe na: Web-
Speed Transaction Server, OPAC WWW,
PROMAX (Bibliografia), PROLIB

� Konserwacja zbiorów specjalnych.
W roku 2001 KBN dofinansował w kwo-

cie 49.000 zł następujące konferencje nauko-
we:
� Ochrona i Rekultywacja Terenów Dorze-

cza Odry – Zagospodarowanie Zlewni
(Instytut Inżynierii Środowiska)

� Diagnostyka Procesów Przemysłowych,
DPP’2001 (Instytut Sterowania i Syste-
mów Informatycznych)

� The Ninth International Workshop on
Mathematics (Instytut Matematyki)

� Nauczanie blokowe i zintegrowane
w zreformowanej szkole (Instytut Historii)

� Zbiorniki cienkościenne (Instytut Podstaw
Techniki)

� Literatury i języki wschodniosłowiańskie
z perspektywy końca XX wieku (Instytut
Filologii Wschodniosłowiańskiej)

� Kardynał Stefan Wyszyński wobec Ziem
Odzyskanych i stosunków polsko-
niemieckich (Instytut Historii).

Kwota ogółem poniesiona na ich realizację
wyniosła 224.397 zł.

W ramach gromadzenia i udostępniania
informacji patentowej w roku 2001 uczelnia
wydatkowała kwotę 5.109 zł, w tym środki
KBN wynosiły 3.000 zł. Dokonano następują-
cych zakupów:
� Prenumerata bazy patentowej ESPACE

ACCESS na rok 2001
� Prenumerata bazy patentowej ESPACE

PRECES na rok 2001
� Prenumerata bazy patentowej BAZWUP

na rok 2001
� Prenumerata bazy patentowej ESPACE

PRECES na rok 2002
� Udostępnianie informacji patentowej –

zakup napędu DVD.
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Projekty badawcze w świetle nowego rozporządzenia Przewodniczącego KBN z dnia 30 listopada 2001 r.Projekty badawcze w świetle nowego rozporządzenia Przewodniczącego KBN z dnia 30 listopada 2001 r.Projekty badawcze w świetle nowego rozporządzenia Przewodniczącego KBN z dnia 30 listopada 2001 r.Projekty badawcze w świetle nowego rozporządzenia Przewodniczącego KBN z dnia 30 listopada 2001 r.

Od 1 stycznia 2002 r. obowiązują nowe
kryteria i tryb przyznawania i rozliczania
środków finansowych ustalonych w budżecie
państwa na naukę. W sposób znaczący zmie-
nia się przepisy dotyczące kwalifikowania,
realizacji oraz składania raportów w odniesie-
niu do projektów badawczych. Podstawą
przyznania środków finansowych może być
wyłącznie wniosek złożony w Komitecie,
sporządzony według wzoru opublikowanego
wraz z rozporządzeniem dostępnym na stronie
internetowej KBN (http://www.kbn.gov.pl).

Obowiązkiem kierownika tematu jest bar-
dzo uważne i szczegółowe przygotowanie

wniosku, gdyż do rozpatrzenia pod względem
merytorycznym będą kierowane wyłącznie
wnioski kompletne, spełniające wymagania
określone w rozporządzeniu. Autor wniosku
nie spełniającego wymagań formalnych zo-
stanie powiadomiony i – o ile nie usunie
uchybień w podanym terminie – wniosek
pozostanie bez dalszego biegu.

Komitet finansuje następujące rodzaje
projektów:
� projekty o tematyce dotyczącej wszyst-

kich dyscyplin i dziedzin naukowych,
zgłaszane przez wykonawców zwane
„projektami własnymi”,

� projekty zgłaszane przez promotorów prac
doktorskich mające na celu przygotowanie
pracy doktorskiej zwane „projektami
promotorskimi”,

� projekty o tematyce zamawianej przez
Komitet lub przewodniczącego Komitetu,
zwane „projektami zamawianymi”.
Z realizacją projektu badawczego będzie

wiązał się tak jak dotychczas obowiązek
składania raportów rocznych oraz raportu
końcowego z tym, że brak raportu spełniają-
cego wymagania podane w rozporządzeniu
będzie stanowił podstawę do odstąpienia
przez Komitet od umowy.
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Raport roczny z realizowanych zadań
składa się w terminie do 31 marca następnego
roku, nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy od
dnia rozpoczęcia realizacji finansowanego
zadań.

W przypadku zadań zakończonych składa

się raporty końcowe zawierające zbiorcze
rozliczenie poniesionych kosztów, opis wy-
konanych prac i podsumowanie osiągniętych
wyników, w terminie 60 dni od zakończenia
zadania określonego w zawartej umowie lub
decyzji.

Środki finansowe przekazane na podsta-
wie decyzji lub umowy zawartej z Komitetem
przed wejściem w życie rozporządzenia pod-
legają rozliczeniu na podstawie przepisów
dotychczasowych.

bb, ks

Działalność statutowa i badania własne według nowego Rozporządzenia PrzDziałalność statutowa i badania własne według nowego Rozporządzenia PrzDziałalność statutowa i badania własne według nowego Rozporządzenia PrzDziałalność statutowa i badania własne według nowego Rozporządzenia Przeeeewodniczącego KBN z dnia 30 listopada 2001 r.wodniczącego KBN z dnia 30 listopada 2001 r.wodniczącego KBN z dnia 30 listopada 2001 r.wodniczącego KBN z dnia 30 listopada 2001 r.

Od roku 2002 termin składania wnio-
sków na dofinansowanie działalności statu-
towej upływa z dniem 30 czerwca roku
poprzedzającego rok, w którym ma być
przyznana dotacja. Wniosek ten powinien
zawierać wypełnioną „Ankietę jednostki
naukowej” oraz wniosek o przyznanie dotacji
sporządzony w dwóch egzemplarzach – od-
powiednio wg załącznika 1 i 2 do Rozporzą-
dzenia Przewodniczącego KBN z dnia 30

listopada 2001 r.
Środki z dotacji podmiotowej na działal-

ność statutową podlegają corocznemu rozli-
czeniu z końcem roku kalendarzowego. Środ-
ki niewykorzystane pozostają w jednostce na
następny rok, z przeznaczeniem na finanso-
wanie lub dofinansowanie działalności statu-
towej tej jednostki.

Wnioski o przyznanie dotacji na finan-
sowanie lub dofinansowanie badań wła-

snych państwowych szkół wyższych składa
się w Komitecie do dnia 31 grudnia roku
poprzedzającego rok przyznania dotacji.

Raport roczny z dotacji na badania
własne, zawierający informacje o realizacji
określonych celów, przesyłany jest Komite-
towi w terminie do dnia 31 marca następne-
go roku.

Bożena Bieżańska
Katarzyna Siekanowicz
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Program SOCRATESProgram SOCRATESProgram SOCRATESProgram SOCRATES

Z wielką ulgą informujemy, że Polska
(a tym samym nasza uczelnia) oficjalnie
realizuje program SOCRATES w roku aka-
demickim 2001/2002. Jak podała Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji, która koordynuje
program w naszym kraju, środki finansowe na
realizację wyjazdów studentów i kadry dy-
daktycznej wpłyną na konto uczelni pod
koniec stycznia br. Również w tym okresie
powinniśmy spodziewać się grantu z Komisji
Europejskiej przeznaczonego na obsługę
programu. Środki finansowe przyznane przez
Komisję Europejską to:
� na stypendia dla studentów: 35.588

EURO;
� na stypendia dla pracowników dydaktycz-

nych, w celu przeprowadzenia zajęć na
uczelni zagranicznej: 3.520 EURO;

� na obsługę programu
SOCRATES/Erasmus: 7.567 EURO.
Środki na tzw. obsługę programu mogą

zostać przeznaczone na: koszty administra-
cyjne (telefony, faksy, pocztę, materiały
biurowe), wizyty przygotowawcze (w celu
uzgodnienia zakresu działań w ramach pro-
gramu z nowym partnerem zagranicznym),
wizyty monitorujące studentów i pracowni-
ków w uczelniach partnerskich, podsumowa-

nia dotychczasowej współpracy i założenia na
przyszłość.

W tym roku akademickim ze stypendium
Erasmusa skorzysta 24 studentów, których
dotychczasowe wyjazdy kredytowane były
z funduszy prorektora ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą. Poniżej znajduje się tabela
przedstawiająca mobilność studentów z po-
szczególnych wydziałów.

Lp. Wydział Kraj, uczelnia
partnerska

Liczba
studentów
(I semestr)

Łączna
liczba

studentów
(I i II

semestr)
Holandia, Techni-
cal University of
Delft

2 2
1. Wydział

Nauk
Ścisłych

Niemcy,
Universität
Kaiserslautern

0 1

2. Wydział
Zarządza-
nia

Niemcy, BTU
Cottbus 3 3

Wielka Brytania,
University of Hull 2 2

Wielka Brytania,
University of
Southampton

1 2

3. Wydział
Elektro-
techniki
Informatyki
i Teleko-
munikacji Niemcy,

Fachhochschule
Giessen

2 2

4. Wydział
Inżynierii
Lądowej i
Środowiska

Niemcy, BTU
Cottbus 5 6

Francja, IUFM de
Caen 2 45. Wydział

Humani-
styczny Niemcy,

Technische
Universität
Dresden

0 2

Razem 17 24

Zainteresowanie programem wśród stu-
dentów jest bardzo duże. Liczymy, że
w najbliższej przyszłości wszystkim Wydzia-
łom Uniwersytetu uda się podpisać umowy
bilateralne o współpracy w ramach programu
SOCRATES/Erasmus, co sprawi, że nasi
studenci i pracownicy dydaktyczni będą mieli
jednakowe szanse wyjazdu na stypendium.

Informacje na temat programu
SOCRATES mogą Państwo uzyskać na stro-
nach internetowych:
http://www.dwz.uz.zgora.pl/pl/stypendialne/so
krates_pl.html oraz w Dziale Współpracy
z Zagranicą, Kampus B, pokój 302, tel.
328 32 93, 328 32 97.

kw

Oferty stypendialneOferty stypendialneOferty stypendialneOferty stypendialne

Fundacja Stefana Batorego oferuje po
raz ostatni stypendia dla młodych pracowni-
ków naukowych i doktorantów, którzy nawią-
zali kontakt z zagranicznym ośrodkiem na-
ukowym i posiadają zgodę na prowadzenie
tam prac badawczych.

Stypendium może być przyznane na okres
od 1 do 6 miesięcy, w maksymalnej kwocie

1000 USD miesięcznie. Wybór stażystów
odbywać się będzie na podstawie przedsta-
wionego planu pracy i dorobku naukowego
kandydatów. Preferowani będą kandydaci
z małych ośrodków akademickich, wyjeżdża-
jący po raz pierwszy na staż zagraniczny.

Informacje na temat wymagań, potrzeb-
nych dokumentów, adresach znajdują się na

stronach internetowych:
http://www.batory.org.pl/program/akade

micki. Termin składania wniosków upływa 1
marca 2002 r.

Oferta stypendialna rządu francuskiego
jest realizowana we współpracy z Minister-
stwem Edukacji Narodowej i Biurem Uzna-
walności Wykształcenia i Wymiany Między-
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narodowej oraz częściowo koordynowana
przez Ambasadę Francji.

Oferta ta jest bardzo bogata i zawiera pro-
pozycje zarówno dla studentów, jak i pracow-
ników naukowo-dydaktycznych. Pełna infor-
macja na temat rodzajów stypendiów, wyma-
ganych dokumentów, terminach składania
podań znajduje się na stronach internetowych:
http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm.

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać
pod numerem telefonu:

0 prefiks 22 826 53 24.
Dokumentacja i oferta w języku francu-

skim dostępna jest także w Dziale Współpracy
z Zagranicą (Kampus B, pokój 302, tel.
328 32 97)

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Na-
ukowo-Kulturalne (GFPS-Polska) przeka-
zało informacje o stypendiach organizowa-
nych przy współpracy z GFPS e.V. (Niemcy)

oraz Janua linguarum reserata (Czechy).
Celem tych trzech organizacji jest promocja
kontaktów między studentami i doktorantami,
wspieranie polsko-czesko-niemieckiej wy-
miany naukowej i kulturalnej oraz budowa
porozumienia między trzema krajami.

W ofercie stypendialnej znajdują się:
� Stypendia językowe na letni kurs języka

czeskiego – czas trwania 2 tygodnie, prze-
znaczone dla wszystkich studentów stu-
diów dziennych, należy dołączyć list mo-
tywacyjny w języku polskim;

� Stypendia językowe na
- jednomiesięczny kurs języka niemiec-

kiego,
- jednomiesięczny kurs tandemowy (2

tygodnie w Niemczech, 2 tygodnie w
Polsce).

Oferta skierowana jest do studentów I, II, III
roku studiów (z wyłączeniem studentów

germanistyki); należy dołączyć list motywa-
cyjny w języku niemieckim i świadectwo
nauki lub znajomości języka niemieckiego.
� Stypendia naukowe 6-miesięczne - skie-

rowane do studentów III, IV i V roku stu-
diów magisterskich (do 30 lat) i dokto-
rantów (do 32 lat); wymagana jest znajo-
mość języka niemieckiego w mowie i pi-
śmie oraz przygotowanie interesującego
planu badawczego.

Stypendia te są realizowane przy współpracy
z Fundacją Roberta Boscha.

Więcej informacji można uzyskać po prze-
słaniu listu z zaadresowana kopertą zwrotną na
adres: GFPS-Polska, Komisja Kwalifikacyjna,
skrytka pocztowa 823, 30-960 Kraków 1 lub
na stronach internetowych:
http://home.elka.pw.edu.pl/~kchibers/stypendi.

Termin składania podań mija 31 marca
2002 r.

Kinga Włoch

abc ekonomiiabc ekonomiiabc ekonomiiabc ekonomii

M a g i a  s t ó pM a g i a  s t ó pM a g i a  s t ó pM a g i a  s t ó p
Wszystko ma swój koszt. Koszt inwesty-

cji gospodarczych będących podstawą roz-
woju i wzrostu zarówno poszczególnych
podmiotów gospodarczych, jak i całych sys-
temów, jest mierzony przez wartość dóbr
i usług, z których muszą zrezygnować ci,
którzy pożyczają kapitał na realizację danego
projektu. W gospodarce rynkowej ludzie są
skłonni rezygnować z bieżącej konsumpcji –
to znaczy są skłonni oszczędzać – ponieważ
uzyskują procent od swych pieniędzy. Stopa
procentowa definiowana jest jako roczna
płatność za odłożoną konsumpcję, odsetek od
wypożyczonej kwoty. Na rynku konkurencyj-
nym stopa procentowa ustalana jest tak jak
każda inna cena: w wyniku interakcji popytu
i podaży kapitału1.

Jeżeli stopa procentowa wzrasta, to maleje
popyt na kredyty, a wzrasta skłonność do
oszczędzania – i odwrotnie. Inaczej mówiąc
w okresie podnoszących się stóp procento-
wych ludzie są skłonni ograniczać swoją
konsumpcję, oszczędzając większą część
swoich dochodów i przesuwając niektóre
wydatki na później.

Całkowita płatność, jaką można otrzymać

od udzielonej pożyczki lub jakiej należy
dokonać za otrzymaną – to rynkowa albo
nominalna stopa procentowa. Realna stopa
procentowa jest równa różnicy między stopą
rynkową (nominalną) a stopą inflacji.

Stopy procentowe wywołują silny wpływ
na planowane wydatki inwestycyjne. Najważ-
niejszą stopą procentową wpływającą na
inwestycje jest oczekiwana realna stopa pro-
centowa. Inwestycje zwiększą się, gdy prze-
widywane realne stopy procentowe spadną
(kredyty będą tańsze) i obniżą się, gdy prze-
widywane realne stopy procentowe podniosą
się.

Kontrowersyjny jest problem wpływu de-
ficytu budżetowego na stopę procentową. Aby
pokryć różnicę między wydatkami budżetu
a wpływami rząd pożycza pieniądze (np.
sprzedając obligacje na rynku kapitałowym).
To podnosi popyt na kapitał i prowadzi przy-
puszczalnie do podniesienia stóp procento-
wych (jednak skala podwyżek stóp procento-
wych w sytuacji deficytu pozostaje kwestią
nierozstrzygniętą dla ekonomistów).

W Polsce wysokość stóp procentowych
Narodowego Banku Polskiego – które to

stopy z kolei kształtują poziom stóp procen-
towych w bankach komercyjnych – ustalany
jest przez Radę Polityki Pieniężnej, jeden
z organów NBP (z założenia niezależny od
polityki rządu). Jaki jest obecnie poziom stóp
procentowych w Polsce? Oto kilka liczb
(aktualnych na koniec stycznia 2002). Stopy
procentowe NBP (redyskonta weksli oraz
stopa lombardowa) wynoszą odpowiednio
14% i 15,5%. Średnia rentowność bonów
skarbowych kształtuje się na poziomie 10%.
Średnie oprocentowanie kredytów w bankach
sięga 20%. Inflacja w 2001 r. kształtowała się
na poziomie 5,5%. Widać stąd, że realne
stopy procentowe są bardzo wysokie, zdecy-
dowanie wyższe niż u naszych sąsiadów.

Czym skutkuje wysoki poziom stóp pro-
centowych? Zachęca do oszczędzania
w bankach. Zbierając kapitał z rynku zmniej-
sza ryzyko inflacji. Zniechęca do inwestowa-
nia, studzi koniunkturę – choć pozostaje
problem z ustaleniem, jaka temperatura jest
właściwa.

Istnieje jednak pogląd, że tak naprawdę
stopa procentowa jest nieistotna – zawsze
i tak chodzi o stopę życiową.

Marzena Czapaluk

1 Przez wieki grupy religijne i rządy postrzegały dochód z procentów jako coś "niesprawiedliwego", "niewłaściwego", "niezarobionego", jako wyraz wyzysku dłużni-
ka, szczególnie dłużnika nie prowadzącego działalności gospodarczej. Zgodnie z tą zasadą rządy próbowały kontrolować stopy procentowe wprowadzając ustawy
przeciwko lichwie, określające maksymalną stopę procentową, którą można było legalnie stosować (na poziomie niższym od ceny rynkowej). Ustawy takie – po-
strzegane najczęściej jako sposób chronienia biednych przed pozbawionych skrupułów pożyczkodawcami – skutkowały w rzeczywistości wypchnięciem biednych,
mniej zdolnych do spłacania pożyczek, poza krąg pożyczkobiorców.
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Jerzy Bolikowski

UwagiUwagiUwagiUwagi
o Systemie Zarządzania Gospodarką Finansowąo Systemie Zarządzania Gospodarką Finansowąo Systemie Zarządzania Gospodarką Finansowąo Systemie Zarządzania Gospodarką Finansową
Uniwersytetu ZielonUniwersytetu ZielonUniwersytetu ZielonUniwersytetu Zielonoooogórskiegogórskiegogórskiegogórskiego
Obowiązujący w Uniwersytecie system

zarządzania finansami uczelni jest wzorowany
na systemie realizowanym przez kilka lat
w byłej Politechnice. Można zatem pokusić
się o ogólną ocenę najistotniejszych jego
cech, a także odnieść się do niektórych szcze-
gółowych rozwiązań z punktu widzenia do-
tychczasowych doświadczeń.

Zasadniczą cechą systemu jest decentrali-
zacja sposobu zarządzania środkami finanso-
wymi uczelni. Taka koncepcja spowodowała,
że odpowiedzialność i troska o stan finansów
zostały rozłożone na znacznie szersze grono
osób. Przed wprowadzeniem systemu o stan
finansów, tak naprawdę, martwili się rektor,
prorektorzy, dyrektor administracyjny i kwe-
stor. Obecnie zmartwienie to mają również –
w różnym stopniu – dziekani i dyrektorzy
instytutów, a więc w sumie około pięćdziesiąt
osób na uczelni.

Drugą bardzo istotną cechą systemu jest
przejrzysty sposób podziału środków budże-
towych. Uświadomiło to szerokiemu gronu
pracowników skąd się biorą pieniądze, ile ich
jest i co chyba najważniejsze, że nie „układy”
ale stan kadry i jej dorobek naukowy, atrak-
cyjność oferty dydaktycznej przekładająca się
na liczbę studentów oraz zapobiegliwość
w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych
może poprawić sytuację finansową wydziału
i instytutu. W konsekwencji, wymuszona
została ciągła analiza kosztów funkcjonowa-
nia jednostki i poszukiwanie sposobów ich
minimalizacji. Dość szybko po wprowadzeniu
systemu, na Politechnice nastąpiła racjonali-
zacja wykorzystania pomieszczeń, racjonali-
zacja planów studiów, modernizacja progra-
mów nauczania, tworzenie nowych, „rynko-
wych” specjalności, studiów podyplomowych
a nawet i nowych kierunków studiów. Dość
powszechne wcześniej postawy roszczeniowe
zastąpione zostały myśleniem ekonomicznym
i to już na poziomie instytutu.

Oczywiście nie wszystkie rozwiązania
systemu obowiązującego w byłej Politechnice
były doskonałe, a zmodyfikowanie go na

potrzeby Uniwersytetu powiększyło liczbę
ustaleń wymagających, moim zdaniem, ko-
rekty. Oto najważniejsze z nich:

W systemie przyjęto arbitralnie, że koszty
ogólne szkoły stanowią 10 proc. sumy dotacji
dydaktycznych wydziałów tworzących szkołę.
Do kwoty tej dodawane są narzuty na fundu-
sze: badań statutowych, prac własnych
i kształcenia studentów studiów zaocznych
oraz dochody z opłat kandydatów na studia,
co tworzy fundusz prorektora szkoły. Z fun-
duszu tego muszą być pokryte koszty funk-
cjonowania szkoły, w których zdecydowanie
dominują koszty eksploatacji i płace, a więc
pozycje trudne do szybkiego i znaczącego
zminimalizowania ale łatwe do dokładnego
policzenia. Dlatego uważam, że fundusz
prorektora szkoły powinien wynikać z rze-
czywistych kosztów oszacowanych wspólnie
przez prorektora szkoły, dyrektora admini-
stracyjnego szkoły i dziekanów. Dopiero po
takim oszacowaniu można ustalić wartości
współczynników (różne dla różnych szkół)
w algorytmie tworzenia funduszu prorektora
szkoły.

Obowiązujący obecnie sposób polegający
na tym, że poszczególne wydziały „składają”
się na pokrycie kosztów ogólnych szkoły
proporcjonalnie do swoich dochodów jest nie
do przyjęcia. Likwidując nacisk ekonomiczny
na oszczędne gospodarowanie pomieszcze-
niami, psuje on główną ideę systemu, jaką jest
racjonalizacja wszystkich kosztów funkcjo-
nowania uczelni. W następnych latach
(w 2002 roku jest już za późno na zmiany)
należy, moim zdaniem, z kosztów ogólnych
szkoły wydzielić koszty eksploatacji i obcią-
żyć nimi wydziały według zasad stosowanych
w byłej Politechnice. Pozostałą część kosztów
ogólnych powinny pokrywać wydziały albo
po równo, albo proporcjonalnie do liczby
studentów albo według innej uzgodnionej
w ramach szkoły zasady.

Mam też poważne zastrzeżenia do sposo-
bu planowania budżetu wydziału odnośnie
wpływów z opłat za studia zaoczne i kosztów

realizacji tych studiów. Do budżetu tworzone-
go na początku roku trzeba bowiem podać
kwotę pochodzącą z opłat, które będą wno-
szone w październiku oraz przewidzieć koszty
studiów zaocznych w trzech ostatnich miesią-
cach roku. Przy takim planowaniu prawdopo-
dobieństwo popełnienia poważnego błędu jest
duże, a możliwości skorygowania jego skut-
ków niewielkie. Wydaje mi się, że istnieje
sposób na planowanie budżetu w oparciu
o dokładnie określone wpływy i koszty. Pro-
pozycję zmian przedstawiłem Rektorowi.

Warunkiem koniecznym dla sprawnego
funkcjonowania systemu jest szybki przepływ
dokumentów i informacji. Pierwsze miesiące
wskazują, że istnieje sporo szczegółowych
problemów utrudniających działanie,
w szczególności instytutów, a wynikających
z braku lub nieznajomości zakresu kompeten-
cji, zasad obiegu dokumentów czy przekazy-
wania informacji.

I wreszcie, na koniec, refleksja wynikają-
ca z analizy projektu prowizorium budżeto-
wego na rok 2002. Limit funduszu płac na-
szego wydziału wynosi 4 962 000 zł. Nato-
miast płace nauczycieli nieco ponad 5 mln zł,
a płace pracowników inżynieryjno-
technicznych i administracji 819 000 zł.
Oznacza to, że wydział nie mający ani nad-
miernej liczby nauczycieli w stosunku do
zadań dydaktycznych, ani nadmiernie rozbu-
dowanej administracji i kadry inżynieryjno-
technicznej oraz z ograniczoną do granic
rozsądku powierzchnią nie ma możliwości
kształcenia na studiach dziennych w oparciu
o środki uzyskiwane z budżetu państwa.
Warto o tym pamiętać przy planowaniu
i wdrażaniu elastycznego systemu kształcenia
oraz systemu zapewnienia jakości kształcenia.
Istniejące bowiem możliwości dostosowania
kosztów kształcenia na studiach dziennych do
wysokości uzyskiwanych środków są jaskra-
wo sprzeczne ze standardami określonymi np.
w zasadach akredytacji czy założeniach ela-
stycznego systemu kształcenia.

Jerzy Bolikowski*

* Autor jest dziekanem Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
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Na prośbę władz Fundacji Nauki Polskiej publikujemy dziś tegoroczne programy pomocy nauce. Zainteresowanych odsyłamy do pełnej wersji
programu (jest ona dostępna w postaci broszurki w biurze FNP lub jako plik pdf na stronie internetowej: www.fnp.org.pl).

redakcja

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

PROGRAM POMOCY NAUCE w 2002 r.PROGRAM POMOCY NAUCE w 2002 r.PROGRAM POMOCY NAUCE w 2002 r.PROGRAM POMOCY NAUCE w 2002 r.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, rozpo-

czynająca właśnie drugie dziesięciolecie
swojej działalności, zamierza – pomimo
trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazła
się wskutek wyroku NSA - przeznaczyć na
wspieranie nauki w 2002 roku kwotę
22 mln zł.

Na rok 2002 Fundacja zaplanowała aż
9 programów stypendialnych, z tego siedem
adresowanych do naukowców polskich i dwa
– do współpracujących z nimi naukowców
zagranicznych.

Są wśród nich dwie całkowicie nowe pro-
pozycje stypendialne, a mianowicie: Krajowe

stypendia wyjazdowe oraz Stypendia na
kwerendy za granicą.

W ramach kontynuowanych przez Funda-
cję programów wieloletnich będzie się można
w 2002 r. ubiegać np. o środki na moderniza-
cję laboratoriów naukowych (program MI-
LAB), o środki na dofinansowanie prac przy-
gotowujących wdrożenie nowych technologii
(program TECHNE), czy też na opublikowa-
nie monografii z zakresu nauk humanistycz-
nych i społecznych w prestiżowej serii Mono-
grafie FNP. Istnieje ponadto możliwość uzy-
skania przez zespoły naukowe wsparcia finan-
sowego w przypadkach wymagających doraź-

nej pomocy interwencyjnej (program SU-
BIN).

Warto też zwrócić uwagę, że pragnąc jak
najlepiej dostosować zasady konkursów do
potrzeb i oczekiwań środowiska naukowego,
Fundacja wprowadziła w niektórych progra-
mach wieloletnich modyfikacje regulamino-
we.

Poniżej zamieszczamy skrócony przegląd
tegorocznych propozycji programowych
Fundacji, zaś pełna wersja jej programu dzia-
łania na rok 2002 dostępna jest w postaci
broszurki w biurze FNP lub jako plik pdf na
stronie internetowej FNP: www.fnp.org.pl

Program Fundacji Nauki Polskiej na rok 2002Program Fundacji Nauki Polskiej na rok 2002Program Fundacji Nauki Polskiej na rok 2002Program Fundacji Nauki Polskiej na rok 2002
N A G R O D Y  I  S T Y P E N D I AN A G R O D Y  I  S T Y P E N D I AN A G R O D Y  I  S T Y P E N D I AN A G R O D Y  I  S T Y P E N D I A

Nagroda FNPNagroda FNPNagroda FNPNagroda FNP

Coroczne nagrody Fundacji dla polskich
uczonych za wybitne dokonania naukowe,
uzyskane lub potwierdzone w okresie czterech
lat poprzedzających datę zgłoszenia do kon-
kursu, przyznawane są. w następujących
dziedzinach:
•  nauki humanistyczne i społeczne,
•  nauki przyrodnicze i medyczne,
•  nauki ścisłe,
•  nauki techniczne.

Kandydatów do Nagrody FNP - zgodnie z jej

nowym regulaminem - mają prawo zgłaszać:
− zaproszeni przez Radę Fundacji wybitni

przedstawiciele nauki,
− dotychczasowi laureaci Nagrody FNP,
− we własnym imieniu grupa dziesięciu

pracowników naukowych, nie pochodzą-
cych z jednej rady naukowej,

− stowarzyszenia naukowe o zasięgu krajo-
wym, reprezentowane przez zarządy
główne.
W 2001 r. wysokość nagrody wynosiła 60

tys. zł (zwolnionych od podatku dochodowe-
go).
Termin zgłaszania kandydatur do Nagrody
FNP upływa 31 marca.

Informacje o warunkach, jakie powinny
spełniać wnioski, znajdują się na stronie
internetowej FNP, można je też uzyskać
u koordynatora programu, p. Ewy Śliwow-
skiej, tel. 845 95 25,

e-mail: ewa.sliwowska@fnp.org.pl.

Subsydia profesorskieSubsydia profesorskieSubsydia profesorskieSubsydia profesorskie

(2002 r. – nauki humanistyczne)

Od roku 1998 realizowany jest program
wspierania wybitnych uczonych poprzez
przyznawanie im trzyletnich subsydiów,
których celem jest albo intensyfikowanie już
prowadzonych prac, albo umożliwienie po-
dejmowania nowych kierunków badań.

Program adresowany jest do aktywnie
działających naukowo osób, których dotych-
czasowy dorobek stanowi rękojmię właściwe-
go wykorzystania środków i które potrafią
skutecznie łączyć pracę naukową z kształce-
niem młodej kadry. Począwszy od obecnej
tury programu z udziału w nim wyłączeni są:

- uczeni piastujący stanowiska rektorów lub
prorektorów, a także dyrektorów instytu-
tów naukowych,

- osoby w wieku ponad 60 lat.
Subsydia przyznawane są na drodze za-

mkniętego konkursu, obejmującego co rok
inny obszar nauki. W roku 2002 są nim nauki
humanistyczne. Kandydatów zgłasza powoła-
na przez Fundację grupa wybitnych uczonych,
uznawanych za autorytety w danej dziedzinie.
Wybrani przez Fundację kandydaci, którzy
przyjmą jej zaproszenie do udziału w konkur-
sie, przedstawić powinni informację o swoich

zamierzeniach naukowych wraz z projektem
wykorzystania subsydiów.

Laureatów wyłania Zarząd Fundacji po-
siłkując się opiniami ekspertów. Przewiduje
się przyznanie do 15 trzyletnich subsydiów,
każde w łącznej wysokości 240 tys. zł (80 tys.
zł rocznie).

Informacje o programie można uzyskać na
stronie internetowej FNP oraz u koordynatora
programu, p. Ryszarda Wieczorka, tel. 845 95
15, e-mail: ryszard.wieczorek@fnp.org.pl.
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Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von HuPolskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von HuPolskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von HuPolskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Hummmmboldtaboldtaboldtaboldta

Stypendium to przyznawane jest przez
FNP wybitnym uczonym niemieckim i stano-
wi odpowiednik Humboldt-Forschungspreise,
którą uczonym zagranicznym, w tym także
polskim, przyznaje niemiecka Fundacja Alek-
sandra von Humboldta.

Stypendium na pobyt naukowy w Polsce
uzyskać mogą badacze różnych specjalności,
w uznaniu ich dotychczasowych dokonań
naukowych i ich wkładu w rozwój współpracy
obu krajów. Nominacje uczonych niemieckich

do stypendium powinni zgłaszać do Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej wyłącznie uczeni
polscy lub polskie instytucje naukowe po-
przez swoje rady naukowe lub rady wydzia-
łów. Wnioskodawca zobowiązany jest zapew-
nić niemieckiemu laureatowi techniczne
możliwości realizacji zamierzonego programu
badawczego. Przyznawane na okres od 4 do
12 miesięcy stypendia można wykorzystywać
w kilkumiesięcznych turach w ciągu kolej-
nych trzech lat.

Wysokość Polskiego Honorowego Sty-
pendium Naukowego dla uczonych niemiec-
kich w roku 2002 wyniesie 10 tys. zł mie-
sięcznie.
Termin składania wniosków upływa 30
września.

Informacje o stypendium - na stronie in-
ternetowej FNP oraz u koordynatora progra-
mu, p. Krystyny Frąk, tel. 845 95 11, e-mail:
krystyna.frak@fnp.org.pl.

Stypendia krajowe dla młodych naukowcówStypendia krajowe dla młodych naukowcówStypendia krajowe dla młodych naukowcówStypendia krajowe dla młodych naukowców

Stypendia te przeznaczone są dla młodych
naukowców, którzy nie przekroczą w roku
składania wniosku wieku 30 lat (lub 32 lat
w przypadku kandydatów, którzy korzystali
z urlopów wychowawczych) i są pracowni-
kami lub doktorantami w krajowych szkołach
wyższych, placówkach naukowych PAN lub
w innych instytucjach, do których celów
statutowych należy prowadzenie badań na-
ukowych. Kandydaci muszą być obywatelami
polskimi.

Podstawowym kryterium oceny kandy-

datów jest ich dorobek, udokumentowany
publikacjami w uznanych periodykach na-
ukowych.

Corocznie przyznaje się około 100 rocz-
nych stypendiów, a począwszy od edycji
w 2001 r. mogą one być przedłużone na rok
następny po dokonaniu oceny rezultatów
uzyskanych przez stypendystę w pierwszym
roku.

Wnioski na odpowiednim formularzu,
podpisane przez rektora uczelni lub dyrektora
instytucji, składa placówka zatrudniająca lub

kształcąca kandydata.
Wysokość rocznego stypendium, wypła-

canego kwartalnie, w 2001 r. wynosiła
20 tys. zł.
Termin składania wniosków o stypendia
FNP na rok 2003 upływa 31 października
2002 r.

Informacje o stypendiach krajowych do-
stępne są na stronie internetowej Fundacji
oraz u koordynatora programu, p. Ewy Śli-
wowskiej, tel. 845 95 25, e-mail:
ewa.sliwowska@fnp.org.pl.

Krajowe stypendia wyjazdoweKrajowe stypendia wyjazdoweKrajowe stypendia wyjazdoweKrajowe stypendia wyjazdowe

Jest to nowy program Fundacji, ustano-
wiony z myślą o wspieraniu rozwoju kadry
naukowej poprzez umożliwienie młodym
naukowcom kilkumiesięcznych wyjazdów
badawczych do wiodących ośrodków nauko-
wych w Polsce. Ma on sprzyjać zwiększaniu
mobilności kadry naukowej, wymianie poglą-
dów i pomysłów, nawiązywaniu współpracy
pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi,
ma też ułatwiać prowadzenie badań interdy-
scyplinarnych oraz sprzyjać lepszemu wyko-
rzystaniu aparatury badawczej.

O krajowe stypendia wyjazdowe mogą
ubiegać się osoby, które:
•  posiadają stopień naukowy doktora;
•  nie przekroczyły 35 roku życia (lub 37 lat

w przypadku kandydatów, którzy korzy-

stali z urlopów wychowawczych);
•  są pracownikami w krajowej szkole wyż-

szej, instytucie PAN lub w instytucji, do
której celów statutowych należy prowa-
dzenie badań naukowych;

•  posiadają obywatelstwo polskie lub kartę
stałego pobytu;

•  podczas planowanego wyjazdu nie będą
jednocześnie beneficjantami innych pro-
gramów stypendialnych FNP.
Stypendium może być przyznane na okres

od 1 do 3 miesięcy na pobyt w jednym lub –
w uzasadnionych przypadkach - w kilku
krajowych ośrodkach naukowych, znajdują-
cych się w innej miejscowości niż ośrodek
zatrudniający stypendystę.

Podstawę oceny kandydata stanowić będą:

jego dorobek naukowy, realizowany projekt
badawczy, uzasadniający celowość wyjazdu
na stypendium, oraz ranga wybranego na
miejsce pobytu ośrodka naukowego.

Wysokość stypendium, którą ustala Za-
rząd FNP, zależy od miejsca i warunków
odbywania stypendium i wyniesie w roku
2002 około 3500 zł miesięcznie.
Termin składania wniosków na krajowe
stypendia wyjazdowe upływa 15 kwietnia.

Informacje o stypendiach wyjazdowych -
na stronie internetowej Fundacji oraz u koor-
dynatora programu, p. Ewy Śliwowskiej, tel.
845 95 25,

e-mail: ewa.sliwowska@fnp.org.pl.

Stypendia zagraniczne dla młodych doktorówStypendia zagraniczne dla młodych doktorówStypendia zagraniczne dla młodych doktorówStypendia zagraniczne dla młodych doktorów

Stypendia te przeznaczone są dla młodych
doktorów, którzy nie przebywali po doktora-
cie na długoterminowych stażach zagranicz-
nych, aby najlepszym spośród nich umożliwić
wyjazdy do wiodących w świecie ośrodków
naukowych.

Stypendium może być przyznane na okres
od 6 do 12 miesięcy na pobyt w jednym lub -
w uzasadnionych przypadkach – w kilku
ośrodkach naukowych. Mogą się o nie ubie-
gać naukowcy (wyłącznie obywatele polscy),
którzy w roku składania wniosku nie przekro-
czą wieku 35 lat (lub 37 lat w przypadku
kandydatów, którzy korzystali z urlopów
wychowawczych), mają stopień doktora

i zatrudnieni są w krajowej szkole wyższej,
instytucie PAN lub w innej instytucji, do
której celów statutowych należy prowadzenie
badań naukowych.

Kandydaci oceniani są na podstawie do-
tychczasowego dorobku naukowego oraz
planu pracy, jaki chcieliby realizować za
granicą. Istotnym kryterium przyznania sty-
pendium jest ranga naukowa wybranego
ośrodka.

Średnia wysokość stypendium odpowiada
wysokości stypendiów typu postdoc, przy-
znawanych osobom o podobnych kwalifika-
cjach w wybranym przez kandydata ośrodku
i wynosi od 2200 – 3000 euro miesięcznie,

w zależności od miejsca odbywania stażu.
Poczynając od edycji konkursu w roku

2001 program został rozszerzony o możliwość
ubiegania się po zakończeniu stypendium
o grant wspomagający w wysokości do
40 tys. zł, który ma ułatwić młodym uczonym
pełne wykorzystanie zdobytej dzięki stypen-
dium wiedzy i umiejętności w dalszej pracy
naukowej po powrocie do kraju.
Termin składania wniosków o stypendia
zagraniczne upływa 15 marca.

Informacje o stypendiach - na stronie in-
ternetowej Fundacji oraz u koordynatora
programu, p. Krystyny Frąk, tel. 845 95 11,

e-mail: krystyna.frak@fnp.org.pl.
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Stypendia na kwerendy za granic�Stypendia na kwerendy za granic�Stypendia na kwerendy za granic�Stypendia na kwerendy za granic�

Od roku 2002 Fundacja rozpoczyna przy-
znawanie w drodze konkursu stypendiów na
prowadzenie kwerend bibliotecznych i archi-
walnych za granicą, służących realizacji
oryginalnych prac badawczych.

O stypendia te mogą ubiegać się osoby
(wyłącznie obywatele polscy), które:
•  mają stopień naukowy doktora,
•  są pracownikami w krajowej szkole wyż-

szej, instytucie PAN lub w instytucji, do
której celów statutowych należy prowa-

dzenie badań naukowych.
Stypendium może być przyznane raz na

2 lata na okres od 1 do 3 miesięcy, na pobyt
w jednej lub - w uzasadnionych przypadkach -
w większej liczbie bibliotek lub archiwów za
granicą. Wysokość stypendium ustalana jest
każdorazowo przez Zarząd Fundacji w zależ-
ności od miejsca realizacji stypendium,
w maksymalnej wysokości 2200 euro mie-
sięcznie.

Główne kryterium oceny wniosku to

przedstawiony projekt badawczy, wymagają-
cy przeprowadzenia zagranicznej kwerendy,
a także odpowiednio udokumentowany doro-
bek naukowy kandydata.
Termin składania wniosków upływa 15
września.

Szczegółowe informacje o stypendiach -
na stronie internetowej Fundacji oraz u koor-
dynatora programu, p. Krystyny Frąk, tel. 845
95 11, e-mail: krystyna.frak@fnp.org.pl

Polskie Stypendium Badawcze w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu LoPolskie Stypendium Badawcze w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu LoPolskie Stypendium Badawcze w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu LoPolskie Stypendium Badawcze w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Lonnnndy�skiegody�skiegody�skiegody�skiego

Jest to stypendium ustanowione w 1994 r.
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
wspólnie ze School of Slavonic and East
European Studies University College London
(SSEES), umożliwiające polskim uczonym
prowadzenie badań naukowych na uczelni
londyńskiej w zakresie szeroko rozumianych
studiów nad problematyką polską (Polish
Studies).

Stypendium - przyznawane corocznie

w drodze otwartego konkursu osobie ze stop-
niem doktora na dwunastomiesięczny pobyt -
jest współfinansowane przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii
i Fundację M. Grabowskiego. Dziedzinę
badawczą w danym roku określają wspólnie
sponsorzy. Wysokość stypendium jest nie
mniejsza niż 2360 euro miesięcznie.

Program badawczy stypendium na rok
2002 oraz termin składania wniosków zostaną

ogłoszone w witrynie internetowej Fundacji
na początku roku.
Wnioski należy składać równocześnie w FNP
i SSEES.

Informacje o stypendium - na stronie in-
ternetowej Fundacji oraz u koordynatora
programu, p. Krystyny Frąk, tel. 845 95 11,
e-mail: krystyna,frak@fnp.org.pl.

Stypendia konferencyjneStypendia konferencyjneStypendia konferencyjneStypendia konferencyjne

Celem tego programu jest umożliwienie
polskim naukowcom udziału w zagranicznych
kongresach, sympozjach i konferencjach
naukowych. O stypendium mogą ubiegać się
osoby, które zamierzają wygłosić na konfe-
rencji referat, komunikat, lub przedstawić
plakat, jednocześnie zaś mają udokumento-
wany dorobek naukowy w dziedzinie odpo-
wiadającej tematycznie konferencji. Muszą
one być pracownikami lub doktorantami
w krajowej szkole wyższej lub w instytucji,
w której celach statutowych jest prowadzenie

badań naukowych.
Stypendium przeznaczone jest wyłącznie

dla obywateli polskich, w wieku do 40 lat,
a może być wykorzystane na dofinansowanie
kosztów podróży, opłat konferencyjnych,
zakwaterowania bądź wyżywienia w czasie
konferencji.

Procedurą konkursową związaną z przy-
znawaniem stypendiów konferencyjnych FNP
zajmuje się Towarzystwo Naukowe Warszaw-
skie.
Wnioski do programu w roku 2002 przyjmo-

wane są w czterech terminach: do 15 stycz-
nia, do 15 kwietnia, do 15 czerwca i do 15
października. Należy je składać w Towarzy-
stwie Naukowym Warszawskim z dopiskiem
„Stypendia konferencyjne FNP”.

Informacje o stypendium oraz warunkach,
jakie powinny spełniać wnioski, uzyskać
można w Towarzystwie Naukowym War-
szawskim, 00-330 Warszawa, Pałac Staszica,
ul. Nowy Świat 72, pok. 6, tel/fax: (22) 657
27 18, e-mail: tnw@fnp.org.pl, lub na stronie
internetowej Fundacji.

Stypendia dla naukowców z krajów Europy �rodkowo-WschodniejStypendia dla naukowców z krajów Europy �rodkowo-WschodniejStypendia dla naukowców z krajów Europy �rodkowo-WschodniejStypendia dla naukowców z krajów Europy �rodkowo-Wschodniej

Ten program stypendialny, finansowany
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, jest
realizowany wspólnie z Fundacją Popierania
Nauki-Kasą im. Józefa Mianowskiego.
O stypendia Fundacji - na okres od 1 do 12
miesięcy - ubiegać się mogą naukowcy
z zagranicy, głównie z krajów Europy Środ-

kowo-Wschodniej, zainteresowani prowadze-
niem badań w polskich placówkach nauko-
wych.

Wysokość stypendium odpowiada średniej
pensji na analogicznym stanowisku w Polsce,
powiększonej o koszty zakwaterowania.
Konkurs stypendialny prowadzi Kasa im.

Mianowskiego. Tam też należy składać wnio-
ski w terminie do 31 października.

Szczegółowe informacje na temat stypen-
diów można uzyskać bezpośrednio w Kasie
im. Mianowskiego, 00-330 Warszawa, Pałac
Staszica, ul Nowy Świat 72, pokój 109, tel.
826 71 74, e-mail:kasa@mianowski.waw.pl.

P R O G R A M Y  W I E L O L E T N I EP R O G R A M Y  W I E L O L E T N I EP R O G R A M Y  W I E L O L E T N I EP R O G R A M Y  W I E L O L E T N I E
Program TECHNEProgram TECHNEProgram TECHNEProgram TECHNE

(rozwój nowych technologii, produktów i usług)

Celem programu, który zastąpił realizo-
wane w poprzednich latach programy INCO-
ME i TECHNO, jest dofinansowanie prowa-
dzonych w instytucjach naukowych prac
przedkomercyjnych nad zastosowaniem no-
wych technologii, produktów i usług.

Subwencjonowaniu podlegać mogą prace
techniczne i zakupy niezbędnych elementów,
związane z końcowymi etapami budowy lub
uruchamiania nowych urządzeń technologicz-
nych, prototypowych czy demonstracyjnych
oraz prace związane z ich badaniem, wykona-

niem serii próbnych, przeprowadzeniem
półtechnicznych testów, czy też uzyskiwa-
niem atestów i zezwoleń, niezbędnych do
wprowadzenia danego osiągnięcia na rynek.

Program nie uwzględnia wypłat honora-
riów ani finansowania wstępnych i projekto-
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wych etapów prac, kosztów uzyskiwania
patentów, ani też rozbudowy bazy laborato-
ryjnej.

Przedmiotem oceny konkursowej będzie
znaczenie i rynkowy potencjał osiągnięcia,
stopień zaawansowania prowadzonych prac

oraz dotychczasowe dokonania aplikującego
zespołu.
Termin składania wniosków upływa 15
lutego.

Informacje o programie TECHNE oraz
warunkach, jakie powinny spełniać wnioski -

na stronie internetowej Fundacji oraz u koor-
dynatora programu, p. Tadeusza Pacholika,
tel. 845 95 10,

e-mail: tadeusz.pacholik@fnp.org.pl

Program MILABProgram MILABProgram MILABProgram MILAB

(modernizacja infrastruktury laboratoriów i pracowni)

Pragnąc pomóc naukowcom w tworzeniu
lepszych warunków do pracy poprzez popra-
wę infrastruktury laboratoriów i pracowni,
Fundacja realizuje od 2001 r. kilkuletni pro-
gram-konkurs, w ramach którego udzielane są
subwencje na:
- końcowe etapy inwestycji budowlanych,
- modernizację i remonty budynków

i pomieszczeń przeznaczonych dla pracy
naukowej,

- przeprowadzki oraz wyposażenie tech-
niczne i meblowe nowych lub zmoderni-
zowanych pomieszczeń.
Instytucje naukowe mogą ubiegać się

o jednorazowe subwencje na dofinansowanie
lub sfinansowanie ściśle określonego celu
inwestycyjnego. Program nie obejmuje zaku-
pów aparatury laboratoryjnej ani sprzętu
komputerowego. W roku 2001 średnia wyso-
kość dofinansowania wynosiła ok. 300 tys. zł.

Przy rozstrzyganiu konkursu będą brane
pod uwagę takie czynniki, jak znaczenie
i jakość prac naukowych i rozwojowych
prowadzonych w modernizowanych laborato-
riach, stopień niezbędności danej inwestycji
oraz walory techniczne proponowanego pro-
jektu.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch eta-

pach. Wnioski wstępne należy składać do 31
stycznia. Jednostki, które zakwalifikują się do
drugiego etapu konkursu, będą proszone
o przygotowanie załączników do wniosków
w terminie 4 tygodni.

W konkursie mogą również wziąć udział
te instytucje, które składały wnioski w roku
2001.

Szczegółowe informacje o programie - na
stronie internetowej Fundacji oraz u koordy-
natora programu, p. Tadeusza Pacholika, tel.
845 95 10,

e-mail: tadeusz.pacholik@fnp.org.pl.

Program MONOGRAFIEProgram MONOGRAFIEProgram MONOGRAFIEProgram MONOGRAFIE

Jest to stały konkurs na monografie z za-
kresu nauk humanistycznych i społecznych,
na który

nadsyłać można niepublikowane wcze-
śniej prace polskich autorów, charakteryzują-
ce się wysokim poziomem naukowym, od-
krywczością założeń i wagą wyników, inte-
gralnością tematyki i formy, a także takim

ujęciem tematu, by praca dostępna była nie
tylko dla specjalistów.

Najlepsze prace publikowane są w serii
Monografie FNP. Fundacja pokrywa koszty
ich wydania oraz zapewnia autorom, laure-
atom konkursu, godziwe honorarium. W roku
2001 wynosiło ono 950 zł za arkusz autorski.
Prace należy składać w Fundacji w dwóch

egzemplarzach, w dowolnym terminie.
Informacje o konkursie - w Internecie:

http://www.fnp.org.pl/programy/wydaw.htm
oraz u koordynatora programu, p. Elżbiety
Boulangé-Niwińskiej, tel. 845 95 09, e-mail:
elzbieta.niwinska@fnp.org.pl.

Program SUBINProgram SUBINProgram SUBINProgram SUBIN

Poza realizowaniem wymienionych wyżej
programów Fundacja wspiera też pewne
inicjatywy czy inwestycje o istotnym znacze-
niu dla nauki w Polsce, które wskutek szcze-
gólnych okoliczności wymagają szybkiej
pomocy typu interwencyjnego.

Program ten nie dotyczy jednak:
•  dofinansowywania działalności statutowej

innych instytucji;
•  finansowania projektów badawczych;
• organizowania seminariów, konferencji, szkół

letnich i studenckich wypraw naukowych;
•  publikowania wyników badań i materia-

łów konferencyjnych;
•  finansowania studiów wyższych, studiów

doktoranckich i udziału w szkołach pody-
plomowych;

•  uzupełniania zasobów bibliotecznych
i muzealnych;

•  zakupu wyposażenia o charakterze dy-
daktycznym i osobistego sprzętu kompu-
terowego;

•  działalności o charakterze popularyzator-
skim i popularnonaukowym.

Wnioski do programu SUBIN można skła-
dać w dowolnym terminie.
Informacje o subwencjach interwencyjnych -
na stronie internetowej FNP oraz u koordy-
natora programu, p. Tadeusza Pacholika, tel.
845 95 10,
e-mail: tadeusz.pacholik@fnp.org.pl

Eksploratorium Integracji EuropejskiejEksploratorium Integracji EuropejskiejEksploratorium Integracji EuropejskiejEksploratorium Integracji Europejskiej

(nauka, postęp techniczny i innowacje)

Biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed
polskim sektorem nauki i postępu techniczne-
go, związane ze zbliżającym się członko-
stwem w Unii Europejskiej i przygotowaniem
Polski do działania w „Europejskiej Prze-
strzeni Badawczej”, Fundacja ustanowiła
w 2001 r. program Eksploratorium Integracji
Europejskiej. Jest to kontynuacja zaangażo-
wania Fundacji w tematykę europejską, które
w latach 1993-2000 polegało na zarządzaniu

programami Phare (najpierw SCI-TECH,
a następnie SCI-TECH II), służącymi refor-
mom polskiego sektora nauki.

Realizację programu Eksploratorium, fi-
nansowanego przez FNP, powierzono Cen-
trum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania
PAN w Warszawie. Kierownikiem programu
jest dr hab. Tadeusz Żółtowski

Zadania Eksploratorium Integracji Euro-
pejskiej to:

•  prowadzenie prac studialnych nad proce-
sem integracji europejskiej, a w szczegól-
ności nad dostosowywaniem instytucjo-
nalnym oraz wspomaganiem finansowym
sektorów nauki, postępu technologicznego
i innowacji, a także nad optymalnym wy-
korzystaniem Funduszy Strukturalnych
dla wsparcia tych sektorów;

•  opracowywanie na rzecz instytucji ze-
wnętrznych analiz, ekspertyz i badań po-
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równawczych w dziedzinie polityki na-
ukowej, postępu technologicznego i in-
nowacji z punktu widzenia procesów inte-
gracji;

• archiwizowanie i udostępnianie materia-

łów programów Phare SCI-TECH oraz
prowadzenie dokumentacji i archiwizacji
procesu integracji europejskiej sektora na-
uki, postępu technologicznego i innowacji.
Informacji o programie udziela sekretariat

Eksploratorium: tel./fax: (22) 620 25 80,
e-mail: eie@cimpan.pl. Adres: Centrum Ba-
dań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN,
00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, PKiN, VII p.

INNE WIELOLETNIE INICJATYWY FUNDACJIINNE WIELOLETNIE INICJATYWY FUNDACJIINNE WIELOLETNIE INICJATYWY FUNDACJIINNE WIELOLETNIE INICJATYWY FUNDACJI

•  W roku 2002 Fundacja będzie nadal
w ramach programu WYDAWNICTWA
dofinansowywała koszty wydania kolej-
nych zeszytów Polskiego Słownika Bio-
graficznego, Słownika polszczyzny XVI w.
i Katalogu zabytków sztuki w Polsce, a od
2000 r. także serii Materiały do dziejów
sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej.

• W 2002 r. zorganizowana zostanie kolej-
na, siódma już konferencja z cyklu „Fun-
dacji dyskusje o nauce”, poświęconego
istotnym problemom nurtującym środowi-
sko naukowe. Podobnie jak w latach ubie-
głych, będzie to kameralne spotkanie, na
które Fundacja zaprasza imiennie grono
wybitnych uczonych, zaś materiały z kon-
ferencji publikowane są w serii wydawni-

czej Fundacji dyskusje o nauce. Temat kon-
ferencji zostanie określony na początku roku.

•  Ponadto FNP wraz z niemiecką fundacją
Deutsche Forschungsgemeinschaft orga-
nizuje w 2002 r. dwudniową konferencję
poświęconą możliwościom utworzenia
polsko-niemieckich studiów doktoranc-
kich, tzw. International Graduiertenkol-
legs.

Adres Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:
02-548 WARSZAWA, ul. Grażyny 11, tel.: (22) 845 95 01, fax: (22) 845 95 05, e-mail: fnp@fnp.org.pl

Obszerne informacje o działalności Fundacji i jej aktualnych programach znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
http://www.fnp.org.pl

Nowy studenck i  Par lamentNowy studenck i  Par lamentNowy studenck i  Par lamentNowy studenck i  Par lament
1854 studentów Uniwersytetu Zielonogór-

skiego oddało swój głos w pierwszych uni-
wersyteckich wyborach do Parlamentu Uczel-
nianego Samorządu Studenckiego. Spośród 62
kandydatów wybrali oni 18 swoich przedsta-
wicieli, którzy przez najbliższe dwa lata będą
ich reprezentować w samorządzie. Wybory
przebiegły bez zakłóceń, a każdy student
chcący oddać swój głos nie miał z tym pro-
blemów. Aby uniknąć kłopotliwych sytuacji
Uczelniana Komisja Wyborcza zorganizowała
sześć punktów do głosowania: 3 w campusie
A przy ul. Podgórnej i  Szafrana, oraz po
jednym w gmachu głównym przy al. Wojska
Polskiego, na Placu Słowiańskim i przy ul.
Energetyków. Kandydaci do Parlamentu
reprezentujący organizacje studenckie chcąc
zwiększyć swoje szanse łączyli się w koalicje
- co jak pokazały wyniki wyborów – odniosło
oczekiwany skutek. Niekwestionowanym
zwycięzcą okazała się koalicja, w skład której
weszły: Europejskie Forum Studentów AE-
GEE, Stowarzyszenie Pro Publiko Bono
i Zrzeszenie Studentów Polskich. Na 18 man-
datów przedstawiciele koalicji AEGEE, PPB,
ZSP zdobyli aż 16 miejsc w Parlamencie.
Jednego przedstawiciela w studenckim samo-
rządzie będzie miał AZS, a jeden mandat
zdobyty został przez osobę nie zrzeszoną.

Program wyborczy zwycięzców jest bar-
dzo atrakcyjny i chyba dlatego zyskał naj-
większe uznanie braci studenckiej. Oparty na
czterech podstawowych punktach przewiduje:

1. Stworzenie przejrzystego regulaminu
pomocy materialnej.

2. Polepszenie warunków mieszkaniowych
w akademikach – internet i telefon w każ-
dym pokoju, wyposażone pralnie we
wszystkich akademikach.

3. Zapewnienie lepszych warunków studio-
wania.

4. Wspieranie inicjatyw sportowych i kultu-
ralnych – organizacja Międzynarodowych
Dni Kultury Studenckiej (Euronalia 2002
zamiast Bachanaliów).
Parlament Studencki przystąpił już do

pracy i na pierwszym spotkaniu, które odbyło
się 28 stycznia został wybrany przewodniczą-
cy oraz jego zastępca. Wyłoniono też cztero-
osobowe prezydium.

Przewodniczącym Parlamentu Uczelnia-
nego został Marcin Grzegorski V ZiM
Wydz. Zarządzania, a jego zastępcą Sylwia
Kubica III MAT. Wydz. Nauk Ścisłych. W
skład prezydium weszli: Daniel Dębowski V
MiBM Wydz. Mechaniczny – przewodniczą-
cy Komisji Socjalno-Bytowej, Daniel Szy-
manowski V FP Wydz. Humanistyczny -
przewodniczący Komisji Kultury i Sportu,
Rafał Gościański II INF. Wydz. Elektrotech-
niki, Informatyki i Telekomunikacji – prze-
wodniczący Komisji Regulaminowo – Dy-
daktycznej, Karolina Wysocka II POLIT.
Wydz. Humanistyczny – przewodnicząca
Komisji ds. Kontaktów Pozauczelnianych.
Sekretarzem PUSS została Agnieszka Jasiń-

ska III Inż. Środ. Wydz. Inżynierii Lądowej
i Środowiska.

Pozostałe mandaty otrzymali: Kamila
Waśniewska IV INF., Adam Kucza II POL.,
Piotr Rolla I POL., Magdalena Ryś V BUD.,
Tomasz Gang II Wydz. Mechaniczny, Wik-
tor Górny IV PPS, Anna Mielczarek IV
SOCJ, Dorota Szaban IV SOCJ. Justyna
Pedda IV MAT. i Marek Rzepa III ZiM.

22 stycznia studenci wybrali również:
- dwóch członków Studenckiego Sądu

Koleżeńskiego (Waldemar Krystians IV
OŚ i Szymon Kulwanowski III ZiM),

- trzech członków Odwoławczego Sądu
Koleżeńskiego (Ewelina Osińska IV H,
Agnieszka Wojciechowska III ZiM, Łu-
kasz Wolanin I POLIT.)

- trzech członków Studenckiej Komisji
Rewizyjnej (Edyta Bagińska III RNS,
Grzegorz Czerwiec III ASK, Kamila
Zołotogorow III RNS).
Urny były oblegane przez głosujących

studentów przede wszystkim w czasie przerw
między zajęciami. Wtedy też mimo obowią-
zującej również w tych wyborach ciszy wy-
borczej kandydaci na parlamentarzystów
próbowali jeszcze prowadzić kampanię. Nie
wiadomo czy i z jakim skutkiem, na pewno
jednak trzeba było zainwestować w reklamę
swoich programów trochę wcześniej.

ESA
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Na ostatnim posiedzeniu Senatu (30 stycznia) przyjęto ramowe zasady elastyczności studiów w Uniwersytecie Zielonogórskim. Publikujemy ten
ważny dokument w całości.

redakcja

PODSTAWOWE ZASADYPODSTAWOWE ZASADYPODSTAWOWE ZASADYPODSTAWOWE ZASADY
ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ELASTYCZNEGO SYSTEMU STORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ELASTYCZNEGO SYSTEMU STORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ELASTYCZNEGO SYSTEMU STORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ELASTYCZNEGO SYSTEMU STUUUUDIÓWDIÓWDIÓWDIÓW
w Uniwersytecie Zielonw Uniwersytecie Zielonw Uniwersytecie Zielonw Uniwersytecie Zielonoooogórskimgórskimgórskimgórskim

1. Podstawą organizacji kształcenia w ela-
stycznym systemie studiów w Uniwersy-
tecie Zielonogórskim są indywidualne
programy studiów tworzone przez stu-
dentów w oparciu o następujące informa-
cje:
a) strukturalny układ programu kierunku
studiów,
b) zasady organizacji kształcenia i obo-
wiązujące zasady rozliczeń wyznaczonych
etapów studiów,
c) listy oferowanych przez wydział kur-
sów z rozbiciem na kursy obowiązkowe
i obieralne,
d) katalog kursów możliwych do realiza-
cji w okresie całego toku studiów,
e) semestralne oferty programowe za-
wierające między innymi nazwiska na-
uczycieli przewidzianych do ich realizacji,
f) standardowy plan studiów,
g) procedury postępowania związane
z kształtowaniem przez studentów indy-
widualnych programów studiów.

2. Strukturalny układ programu studiów
winien zawierać charakterystykę godzi-
nową bloków tematycznych kursów obo-
wiązkowych i kursów obieralnych reali-
zowanych na kierunku w całym toku stu-
diów.

3. Organizację kształcenia w elastycznym
systemie studiów charakteryzują następu-
jące zasady:
a) studenci pierwszego roku studiują
według standardowych programów stu-
diów,
b) standardowe plany studiów stanowią
modelowe programy dla studentów star-
szych lat przy wyborze kursów z wydzia-
łowych ofert programowych,
c) wybór kursu z wydziałowych ofert
programowych winien zapewnić możli-
wość wyboru zarówno przedmiotu stu-
diów jak i nauczyciela akademickiego
przewidywanego przez wydział do jego
realizacji,
d) łączna liczba punktów kredytowych
w każdym semestrze indywidualnych
programów studiów winna wynosić 30
punktów,

e) łączna liczba godzin w całym toku
studiów indywidualnych programów
kształcenia winna być zgodna z zalece-
niami Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu dotyczącymi minimów progra-
mowych dla kierunku.

4. Listy kursów winne zawierać:
a) kody kursów charakteryzujące między
innymi kierunek studiów i wydział na któ-
rym jest on prowadzony (zał. 1),
b) nazwę przedmiotu rozumianego jako
zespół kursów,
c) tygodniową liczbę godzin przedmiotu
z rozbiciem na liczbę godzin jego po-
szczególnych kursów,
d) liczbę punktów kredytowych przed-
miotu związaną z jego realizacją w ra-
mach jednego semestru z rozbiciem na
liczby punktów kredytowych jego po-
szczególnych kursów,
e) wymagania wstępne związane z reali-
zacja każdego przedmiotu podanego na li-
ście.

5. Katalog kursów winien zawierać:
a) kod przedmiotu i przewidywany se-
mestr jego realizacji,
b) nazwę przedmiotu i nazwisko nauczy-
ciela przewidywanego do jego realizacji,
c) tygodniową liczbę godzin przedmiotu
w rozbiciu na liczbę godzin jego poszcze-
gólnych kursów,
d) liczbę punktów kredytowych przed-
miotu związane z jego realizacją w ra-
mach jednego semestru w rozbiciu na
liczby punktów kredytowych jego po-
szczególnych kursów,
e) wymagania wstępne,
f) ramowy program przedmiotu charak-
teryzujący w skróconej formie (do 60
słów) jego treść.

6. Oferty programowe winne zawierać wy-
kaz kursów, wybranych z wydziałowego
katalogu kursów, proponowanych do re-
alizacji w rozpatrywanym semestrze wraz
z uaktualnionymi nazwiskami nauczycieli
akademickich przewidywanymi do ich re-
alizacji.

7. Standardowe plany studiów są szczegó-
łowymi programami studiów dla kierunku

wraz z jego specjalnościami. Plany te za-
wierają również bloki przedmiotów obie-
ralnych (przedmioty fakultatywne, języki
obce, wychowanie fizyczne).

8. Harmonogram i procedury postępowania
związane z wdrażaniem elastycznego
systemu studiów:
A. Powołanie na rok akademicki wy-
działowych zespołów doradców toku stu-
diów; zespół doradców kierunku tworzy
kierownik i specjaliści ds. poszczególnych
specjalności.
B. Opracowanie lub korekta wydziało-
wych zasad organizacji elastycznego sys-
temu studiów (1 luty – 15 marca).
C. Opracowanie lub korekta uczelniane-
go regulaminu elastycznego systemu stu-
diów (1 luty – 31 marca).
D. Opracowanie katalogów kursów
i standardowych planów studiów
(31 marca).
E. Etapy postępowania związane z wdra-
żaniem elastycznego systemu studiów
w semestrach zimowych:
a) opracowanie i prezentacja semestral-

nych ofert programowych wraz z ry-
gorami wyboru, rozliczeń i ich uru-
chomienia*): (15 marca),

b) gromadzenie i analizowanie zgłoszo-
nych projektów wyboru (15 kwietnia
– 15 maja),

c) zatwierdzenie indywidualnych pro-
gramów kształcenia (15 maja – 15
czerwca),

d) zatwierdzenie rozkładu zajęć (15
czerwca – 30 czerwca).

F. Etapy postępowania związane z wdra-
żaniem elastycznego systemu studiów
w semestrach letnich:
a) opracowanie i prezentacja semestral-

nych ofert programowych wraz z ry-
gorami wyboru, rozliczeń i ich uru-
chomienia (1 grudnia – 15 stycznia),

b) gromadzenie i analizowanie projektów
wyboru (15 stycznia – 1 luty),

c) zatwierdzenie indywidualnych pro-
gramów kształcenia (1 luty – 10 luty),

d) zatwierdzenie rozkładu zajęć.

∗ ) warunki uruchomienia zawierają miedzy innymi projekt rozkładu zajęć na planowany semestr
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Studenci w BrukseliStudenci w BrukseliStudenci w BrukseliStudenci w Brukseli
W ramach studenckich projektów badaw-

czych Koła Naukowego Europeistyki zorgani-
zowaliśmy w dniach 16.- 20.12.2001 wyjazd
studyjny do Belgii i Francji. Celem tego
przedsięwzięcia było pogłębienie wiedzy nt.
funkcjonowania struktur Parlamentu i Komisji
Europejskiej oraz możliwości podjęcia stu-
diów przez studentów naszej uczelni w pań-
stwach członkowskich UE – w szczególności
we Francji. W wyjeździe tym uczestniczyli
studenci oraz pracownicy Wydziału Zarzą-
dzania.

Wyjazd studyjny składał się zatem
z dwóch etapów. Miejscem docelowym
pierwszego była Bruksela. Celem tego etapu
było poznanie zasad funkcjonowania „od
kuchni” organów UE oraz instytucji z nimi
związanych.

Do Brukseli dotarliśmy późnym wieczo-
rem 16 grudnia i rozpoczęliśmy poszukiwania
hotelu. Prof. Wiesław Hładkiewicz, opiekun
naszego Koła, po kilku daremnych próbach
znalezienia kogoś, kto wie gdzie jest nasz
hotel, przygotowywał się już do spędzenia
nocy w samochodzie. W trakcie szukania
hotelu pomogli nam – wszechobecni – polscy
studenci, bez których pewnie długo trwałyby
nasze poszukiwania.

Następnego dnia czekało nas kilka spo-
tkań. Gospodarzem pierwszego z nich był
Peter Dröll, członek grupy negocjacyjnej
Komisji Europejskiej ds. rozszerzenia UE
o Polskę. Na spotkaniu dyskutowaliśmy
o bieżących problemach pojawiających się
podczas negocjacji i sposobach ich rozwiązy-
wania. Dyskutowaliśmy o pozostałych, nie
zamkniętych jeszcze, rozdziałach negocjacyj-
nych. Jedną z pozornie błahych przeszkód na
drodze do przyśpieszenia negocjacji jest np.
stawiany przez UE warunek podniesienia
akcyzy i podatku VAT na papierosy. Warunek
ten raczej nie przysporzy zwolenników inte-
gracji, w szczególności w gronie palaczy.
P. Dröll pytany o skutki negatywnego wyniku
referendum w sprawie przystąpienia Polski do
UE odpowiedział, że byłaby to katastrofa nie
tylko dla Polski, ale także dla UE. Podkreślił,
że byłaby to również jego osobista porażka,
gdyż bardzo zaangażował się w proces nego-
cjacyjny.

Kolejnym punktem w programie wyjazdu
było spotkanie z Norbertem Glante, posłem
Parlamentu Europejskiego. Spotkania odby-
wały się kolejno w siedzibie Komisji i Parla-
mentu Europejskiego. Musieliśmy trzymać się
ściśle ustalonego programu i rezerwować
odpowiednio długie przerwy między kolej-
nymi wizytami ze względu na ogromny ruch
(korki) w mieście oraz nieznane dotąd dla nas
problemy ze znalezieniem miejsc parkingo-
wych.

W dalszej części naszego pobytu w Bruk-

seli, złożyliśmy wizytę w siedzibie Misji
Polskiej przy UE. Gospodarzem spotkania był
Ambasador RP W. Popowski. Ambasador
opowiedział nam o swoich codziennych obo-
wiązkach oraz pracy całej Misji. Jednym
z zadań Misji Polskiej jest przygotowywanie
materiałów niezbędnych do pracy polskiej
grupy negocjacyjnej. Misja odpowiada rów-
nież na zapytania kierowane przez polskich
parlamentarzystów. Przykładem tego było
ostatnio zapytanie ze strony posłów Ligi
Polskich Rodzin o to „czy można wyjść w UE
po wejściu do niej?”. Okazuje się, że nie ma
takiej możliwości prawnej.

Ostatnim oficjalnym punktem programu

było spotkanie z Elke Krüger, kierownikiem
biura Stałego Przedstawicielstwa Branden-
burgii przy UE, która bardzo pomogła nam
w zorganizowaniu naszego wyjazdu. E. Krüg-
er opowiedziała nam o zadaniach realizowa-
nych przez jej biuro oraz przedsięwzięciach
organizowanych wspólnie przez nasze woje-
wództwo i Brandenburgię. Przedsięwzięcia te
są szczególnie istotnie z uwagi na pozyskiwa-
nie środków z funduszy strukturalnych przez
nasz region w przyszłości.

Miejscem docelowym drugiego etapu
wyjazdu studyjnego był Paryż. Najważniej-
szym punktem programu była wizyta na
uczelni ESCP-EAP (European School of

PARYŻ. NA UCZELNI ESCP-EAP Z PROF. HENRI JOLLES I MICHEL’EM DROUERE

BRUKSELA.  W MISJI POLSKIEJ Z AMBASADOREM POPOWSKIM
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Management). W Paryżu znajduje się główna
siedziba tej uczelni. Poza tym posiada ona
oddziały w Oxfordzie, Madrycie oraz Berli-
nie. Uczelnia ta jest jedną z najlepszych
uczelni ekonomicznych w Europie. Głównymi
programami prowadzonymi przez ESCP-EAP
są MBA (Master of Business Administration)
oraz MEB (Master of European Business).
Jednym z jej absolwentów (programu MBA)
jest mgr inż. Paweł Kużdowicz – pracownik
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Zielono-

górskiego, dzięki któremu nasza wizyta na tej
prestiżowej uczeni mogła dojść do skutku.

Gospodarzami wizyty na ESCP-EAP byli
prof. Henri Jolles, dyrektor Działu Rozwoju
oraz Michel Drouere – kierownik Działu
Rekrutacji. W trakcie tej wizyty rozmawiali-
śmy na temat możliwości podjęcia studiów na
ESCP-EAP przez studentów UZ. Okazuje się,
że nie ma tutaj większych przeszkód. Nasi
studenci mogą, już po zaliczeni drugiego
roku, kontynuować naukę na ESCP-EAP -

oczywiście pod warunkiem pozytywnego
przejścia procesu rekrutacyjnego. Panowie
Jolles oraz Drouere przedstawili nam również
obecnie realizowane oraz planowane projekty.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmos-
ferze.

Podsumowując chciałbym serdecznie po-
dziękować Giseli Mehlmann i dr Andrzejowi
Dembowskiemu z Urzędu Marszałkowskiego,
którzy pomogli nam w zorganizowaniu wy-
jazdu studyjnego.

Maciej Dzikuć*
*Autor jest studentem V roku zarządzania i marketingu, prezesem Koła Naukowego Europeistyki

Do UE bliżej z językiem niemieckimDo UE bliżej z językiem niemieckimDo UE bliżej z językiem niemieckimDo UE bliżej z językiem niemieckim
Rok 2001 obchodzony był w UE jako Rok

Języków. Czy wzrosła świadomość, że bez
języków i to najlepiej dwóch na głowę to ani
rusz? Media niezbyt gorliwie pisały na ten
temat, bo za dużo ciągle na ten temat teorii,
a za mało działań praktycznych. Integracja
państw unijnych postępuje, ale szereg pertur-
bacji powodują języki, że nie wspomnę
o kosztach. Ale i tak sprawą zasadniczą pozo-
staje fakt, że najważniejsze jest to, iż bez
względu na język ludzie chcą się dogadać.
Wewnątrz unijne normy prawne  są publiko-
wane w trzech językach: angielskim, francu-
skim i niemieckim. Dla co czwartego obywa-
tela UE język niemiecki jest mową ojczystą.
Nauczanie tego języka ma w naszym kraju
długą historię. To właśnie przez literaturę
polską tłumaczoną najpierw na język nie-
miecki usłyszał o nas świat. Niemcy są nie
tylko najważniejszym państwem w UE, ale
przede wszystkim naszym sąsiadem. Ponad
połowa Polaków poszukujących pracy za
granicą znajduje ją w Niemczech. Niemcy

pozostają naszym największym partnerem
handlowym w UE i od początku były adwo-
katem w naszych staraniach o członkostwo
w UE. Po naszym wejściu do UE wielu Pola-
ków będzie mogło starać się o pracę w Niem-
czech w szerszym niż dotąd zakresie, szcze-
gólnie w usługach (kierowca, mechanik,
informatyk, pielęgniarka, fizykoterapeuta
itp.). Biegła znajomość języka niemieckiego
będzie nieodzowna. A biegła znajomość to
więcej niż: der, die, das, …Języka obcego nie
można nauczyć się raz i odłożyć ad akta.
W chwili obecnej gdy edukacja językowa
rozpoczyna się nierzadko już w przedszkolu,
kontynuowana jest w szkole podstawowej
i średniej, a podczas studiów często ulega
zatrzymaniu na 4-5 lat, gdyż studentom pozo-
stawia się „do wyboru”… język angielski.
Zdaję sobie sprawę, że język angielski to
współczesna łacina świata. Ale nasi absol-
wenci w większości poszukiwać będą pracy
w naszym lub ościennych województwach,
lub landach naszego zachodniego sąsiada.

Znajomość języka niemieckiego stawiała nas
w kontaktach z Niemcami w korzystnym
świetle. Czy nie należałoby tu sobie uzmy-
słowić, iż możliwość nie dogadania się wzra-
sta, jeśli mówiący posługują się językiem
trzecim, a jest o wiele mniejsza, jeśli przy-
najmniej jeden z nich zna mowę swojego
rozmówcy? Poprzez Internet jesteśmy podda-
wani integracji w języku angielskim. Global-
nie działajmy zatem „po angielsku”, ale lo-
kalnie musimy działać, tu na pograniczu
polsko-niemieckim po niemiecku i po polsku.
Mało kto o tym wie, ale wzorem innych ob-
szarów przygranicznych również lokalnie
najbliższy land Brandenburgia popiera naukę
języka polskiego w szkołach podstawowych
jako języka spotkań (Polnisch als Bege-
gnungssprache ).

Nie od dziś wiadomo, że nic nie zastąpi
rozmowy z drugim człowiekiem „twarzą
w twarz”. Znajomość mentalności rozmówcy,
zdolność empatii jest ważnym elementem
porozumienia się.

Barbara Krzeszewska-Zmyślony*

*Autorka jest starszym wykładowcą j. niemieckiego w SJO

Finde Dich in Deinem Deutsch zurecht!Finde Dich in Deinem Deutsch zurecht!Finde Dich in Deinem Deutsch zurecht!Finde Dich in Deinem Deutsch zurecht!
6 grudnia 2001 o godz. 18.00 w SJO UZ

przy ul. Szafrana odbył się I „ogólnouniwer-
sytecki”, a w rzeczywistości IV wspólny
konkurs języka niemieckiego pt. „Finde Dich
in Deinem Deutsch zurecht!” dla studentów
uczęszczających na lektorat tego języka.
Udział wzięło 7 dwuosobowych zespołów

z różnych wydziałów.
Wzorem poprzednich edycji konkursu

każda para musiała sprostać podanej sytuacji
z życia codziennego w języku niemieckim.
Mimo rywalizacji panował miły, mikołajko-
wo-gwiazdkowy nastrój, m.in. dzięki dekora-
cji i słodyczom, które, podobnie jak nagrody,

ufundował prof. K. Urbanowski, prorektor UZ
ds. studenckich, któremu organizatorzy kon-
kursu pragną podziękować. Najlepiej wypadli
studenci II roku politologii: Adam Kucza
i Tomasz Winiecki. Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody książkowe.

 Danuta Chlebic*z

*Autorka jest starszym wykładowcą j. niemieckiego w SJO
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Co  s łycha ć  w rad iu  Index?Co  s łycha ć  w rad iu  Index?Co  s łycha ć  w rad iu  Index?Co  s łycha ć  w rad iu  Index?
MUZYCZNA AKADEMIA INDEX-uMUZYCZNA AKADEMIA INDEX-uMUZYCZNA AKADEMIA INDEX-uMUZYCZNA AKADEMIA INDEX-u

Niesie nas muzykaNiesie nas muzykaNiesie nas muzykaNiesie nas muzyka

Uniwersyteckie Radio Index w swojej
aktywności upowszechniającej kulturę arty-
styczną nie omija muzyki. Kilka miesięcy
temu rozpoczęliśmy emisję cyklicznej, go-
dzinnej audycji pt. „Muzyczna Akademia
Indexu”. Istotnie niesie nas muzyka, w na-
szym programie: klasyczna - instrumentalna,
wokalna, solowa, zespołowa. Prezentujemy
znane, a także mniej popularne kompozycje,
przybliżamy elementy formalne i nieznane
słownictwo muzyczne, co staje się pomocą
w słuchaniu i percepcji utworu muzycznego,
wreszcie słuchacze mają możliwość pozna-
wania twórców i instytucji muzycznych oraz
zjawisk życia muzycznego. Będziemy prefe-
rować tematy o charakterze problemowym lub
przekrojowym np. „Wybitni wykonawcy
i znakomite dzieła”, „Formy taneczne
w muzyce klasycznej”, „Jazz w symfonii”,
„Opera w przekroju” itp. .Na naszej antenie
nie zabraknie ekspozycji muzyki zielonogór-
skich kompozytorów i wykonawców. Zapra-
szamy do współdziałania znane w środowisku

i w kraju osobistości z grona profesorów
Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej UZ
i innych. Kontakty te przyczyniają się do
wzrostu atrakcyjności i zainteresowania na-
szymi audycjami. Poprzez dobór atrakcyjnych
form i metod wprowadzamy słuchaczy w
świat kulturalnego relaksu, w którym rozryw-
ka, nauka i zabawa wzbogacają życie ducho-
we. Pole działania olbrzymie, teren niezwykle
chłonny. Antena Radia Index zwrócona jest w
stronę środowisk młodzieżowych, studenckich
i uczniowskich. W tych kręgach zamierzamy
kształtować wrażliwość na piękno i warto-
ściowy, poważny stosunek do muzyki, nie
pomijając przy tym elementów dydaktycz-
nych. Taka motywacja oddziaływania radio-
wego w tym środowisku zobowiązuje do
szczególnego wysiłku. Słuchaczy starszych
zapraszamy do wspólnego przeżywania cze-
goś pięknego i dobrego co możecie Państwo
znaleźć w „Muzycznej Akademii Index-u”
słuchając Radia w poniedziałki (co dwa tygo-
dnie) w godzinach od 19.00 do 20.00. Jedną

z cennych form naszych działań antenowych
są bezpośrednie kontakty ze słuchaczami:
telefoniczne w czasie emisji programu, li-
stowne i internetowe. Stają się one źródłem
nowych pomysłów redakcyjnych, pogłębiają
więzi słuchaczy z Radiem. Nasze radiowe
kontakty artystyczne i edukacyjne nie kończą
się tylko na emitowaniu muzyki. Audycje
urozmaicamy poprzez rozmowy i dyskusje
o muzyce z osobami ze świata kultury i nauki,
które wyrażają chęć zainteresowania słucha-
czy swoją osobowością i osiągnięciami.

W ten sposób wachlarz naszych propozy-
cji programowych nabiera barw uniwersal-
nych. Chcąc zainteresować swoimi propozy-
cjami programowymi jak największe grono
miłośników muzyki klasycznej Redakcja
Muzyczna kieruje się jedną niezmienną zasa-
dą: dobra zróżnicowana w charakterze i stylu
muzyka, doskonali wykonawcy, krótka, zro-
zumiała w formie i treści przystępna, wyczer-
pująca temat, w miarę dowcipna prelekcja.

Ludmiła Pawłowska*
* Ludmiła Pawłowska jest pianistką, adiunktem w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej. Jest autorką audycji prezentującej muzykę klasyczną pt. „Mu-

zyczna Akademia Indexu”
Jako muzyk prowadzi działalność koncertową w kraju i zagranicą (występowała w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Austrii, Wielkiej Brytanii). Jest sty-
pendystką Royal Academy of Music w Londynie, Royal Northern College of Music w Manchester, Fundacji „Musica Espagnola”, Międzynarodowe-
go Towarzystwa Pianistycznego w Wiedniu, Międzynarodowego Towarzystwa Muzycznego w Zurichu, Laudinella Summer Music Academy
w St.Moritz, i in. Występowała w m.in. Instytucie Polskim w Berlinie, Instytucie Hiszpańskim w Wiedniu, podczas Koncertu Młodych Muzyków
w Glasgow, Laudinella Piano Mastercourse w St.Moritz. Brała czynny udział w wielu mistrzowskich kursach pianistycznych w kraju i zagranicą, festi-
walach muzycznych, letnich akademiach muzycznych. Posiada nagrania telewizyjne oraz CD z muzyką kompozytorów hiszpańskich i argentyńskich na-
graną we Francji.

AUDYCJE RADIA „INDEX”AUDYCJE RADIA „INDEX”AUDYCJE RADIA „INDEX”AUDYCJE RADIA „INDEX”
PON IEDZ IA ŁEKPON IEDZ IA ŁEKPON IEDZ IA ŁEKPON IEDZ IA ŁEK
9.35 - 9.40 „Wiedza i życie” - audycja popularno -

naukowa 10.35 -10.40 „Świat nauki” - audycja
popularno - naukowa 19.10 - 21.00 „Muzyczna
Akademia Index’u” -audycja z muzyką kla-
syczną (co 2 tygodnie)

21.00 - 22.00 „Przyjemne z przyjemnym” - audycja
rozrywkowa

WTOREKWTOREKWTOREKWTOREK
9.35 - 9.40 „Cztery kąty” - audycja poradnikowa
10.35 -10.40 „Kwietnik” - audycja poradnikowa
12.35 - 12.40 „Ogrody” - audycja poradnikowa
17.10 - 18.00 „Muzyczny Magazyn Filmowy”
18.10 - 20.00 „Muzyczny Index MACHINY” -

audycja muzyczna
20.15 - 20.45 „Muzyczne pola bawełny” - audycja

muzyczna

22.00 - 24.00 „Audycja alternatywna” - audycja
muzyczna

ŚRODAŚRODAŚRODAŚRODA
9.35 - 9.40 Wiedza i życie - audycja popularno -

naukowa
10.35 -10.40 Świat nauki - audycja popularno -

naukowa
17.10 - 18.00 „Z INDEX-em na Uniwerku” - wia-

domości uniwersyteckie
18.10 - 19.00 „Słowotok” - audycja publicystyczna
19.10 - 21.00 „Europejska Lista Przebojów”
22.10 - 23.00 „Gwiazda wieczoru” - audycja mu-

zyczna

CZWARTEKCZWARTEKCZWARTEKCZWARTEK
9.35 - 9.40 „Cztery kąty” - audycja poradnikowa
10.35 -10.40 „Kwietnik”- audycja poradnikowa

12.35 - 12.40 „Ogrody” - audycja poradnikowa
15.10 - 16.30 „Konkurs Przekładaniec”
17.10 - 18.00 „Z INDEX-em na Uniwerku” - wia-

domości uniwersyteckie 18.10 - 19.00 „Środo-
wisko” - audycja przyrodnicza 19.10 - 20.00
„Salon Naukowy INDEX-u” audycja popular-
no-naukowa (co 2 tygodnie)

20.10 - 22.00 „W ostatniej minucie meczu” - audy-
cja sportowa

22.10 - 24.00 „Remixowane party”

PIĄTEKPIĄTEKPIĄTEKPIĄTEK
12.10 - 12.30 „Tip-Topy do Europy” - audycja

publicystyczna
14.10 - 15.00 „No to, no to jazda” - magazyn moto-

ryzacyjny
17.00 - 18.00 „Płyta tygodnia” - audycja muzyczna
21.10 - 24..00 „Rock nocą” - audycja muzyczna
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SOBOTASOBOTASOBOTASOBOTA
9.10 - 10.00 „Rozmowy w tłoku” - audycja rozryw-

kowa
10.00 - 10.30 „Felietonada”
10.30 - 11.00 „Między kartkami” - audycja literacka
13.10 - 14.00 „Godzina W” - audycja muzyczna
14.15 - 14.20 „Kuchnia” - audycja poradnikowa
18.10 - 19.00 „Nowości muzyczne”
19.10 - 20.00 „K.W.I.K.” - konkurs muzyczny
20.10 - 21.00 „Koncert życzeń”
21.10 - 24.00 „Strefa Zrzutu” - audycja muzyczna

NIEDZIE LAN IEDZIE LAN IEDZIE LAN IEDZIE LA
10.40 - 12.00 „W 80 min. dookoła świata” - audycja

poradnikowa 12.10 - 13..00 „Prosto z kina” -
audycja filmowa (co 2 tygodnie)

13.15 - 14.45 „Muzyczne porządki czyli 6 kwadran-
sów z odkurzaczem” – audycja muzyczna

15.10 - 17.00 „80 na 60” - audycja muzyczna
19.30 - 21.00 „Hit za hitem” - lista przebojów
21.00 - 22.00 „Podsumowanie wydarzeń sporto-

wych weekendu”

Ponadto :Ponadto :Ponadto :Ponadto :
•  od poniedziałku do piątku od 9.00 do 10.00

konkurs poranny „INDEX-owe sowy, czyli po
rozum do głowy”;

•  codziennie od godz.8.00 do 22.00 - serwisy
informacyjne Radia INDEX, co 4 godziny (od
9.30 do 21.30) - informacje dla kierowców;

•  w niedzielę o godz.22.00 - podsumowanie
wydarzeń tygodnia w regionie.

Uniwersytecki opłatekUniwersytecki opłatekUniwersytecki opłatekUniwersytecki opłatek
Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Na-

rodzenia oraz spokojnego Nowego Roku
życzyli sobie pracownicy Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego na pierwszym wspólnym spotka-
niu opłatkowym. Podczas tej uroczystości nie
mgło zabraknąć ks. bp. Adama Dyczkowskie-
go – Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej – wielkiego przyjaciela naszej
uczelni. Wspólnie z rektorem prof. Michałem
Kisielewiczem złożył on życzenia wszystkim
pracownikom i zaproszonym gościom. Nie-
stety, nie wszyscy mogli w tym dniu podzielić
się opłatkiem z władzami uniwersytetu, po-
nieważ właśnie wtedy zima po raz pierwszy
dała o sobie znać zasypując miasto śniegiem.
Wielu zaproszonych gości po prostu nie mo-
gło dojechać na czas. Jednak mimo mrozu
i głębokiego śniegu atmosfera na spotkaniu
była niezwykle gorąca i sprzyjająca refleksji.

ESA

Diariusz prawniczyDiariusz prawniczyDiariusz prawniczyDiariusz prawniczy
W okresie od grudnia do końca stycznia

ukazały się m.in. ważne dla uczelni, jej pra-
cowników i studentów akty prawne:
� ustawa z dnia 17 grudnia 2001 roku

o zmianie ustawy o szkolnictwie wyż-
szym... (Dz. U. z 2002 r.Nr 4, poz. 33);
w art. 105 po ust. 5 dodano ust. 5a
w brzmieniu:
W okresie niepełnienia obowiązków za-
wodowych z powodu choroby nauczyciel
akademicki zachowuje prawo do dodatku
funkcyjnego za okres nieprzekraczający 3
miesięcy.

� ustawa z dnia 21 grudnia 2001 roku
o zmianie ustawy o uprawnieniach do
bezpłatnych i ulgowych przejazdów środ-
kami publicznego transportu zbiorowe-
go... (Dz. U. z 2002 r Nr 4, poz. 34).

W końcu ubiegłego roku Sejm uchwalił
kontrowersyjną ustawę o zmianie
uprawnień m.in. studentów i nauczycieli
akademickich do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu
zbiorowego. Zapisy projektu ustawy
zostały wcześniej oprotestowane przez
studentów i doprowadziły do jej
złagodzenia. I tak, studenci do ukończenia
26 roku życia uprawnieni są do ulgi:
� 49 proc. przy przejazdach środkami

publicznego transportu zbiorowego
kolejowego w pociągach transportu
osobowego oraz transportu autobu-
sowego na podstawie imiennych
biletów miesięcznych z miejsca zami-
eszkania do szkoły wyższej i z pow-
rotem,

� 37 proc. przy przejazdach środkami
publicznego transportu zbiorowego
kolejowego w pociągach osobowych,
pospiesznych i ekspresowych, na pod-
stawie biletów jednorazowych.

Nauczyciele akademiccy są uprawnieni do
ulgi:
� 37 proc. przy przejazdach środkami

publicznego transportu zbiorowego
kolejowego w pociągach osobowych
na podstawie biletów jednorazowych,

� 37 proc. przy przejazdach środkami
publicznego transportu zbiorowego
autobusowego z miejsca zamieszkania
do szkoły wyższej na podstawie
biletów imiennych miesięcznych.

Marian Drzewiecki
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„ C i ,  k t ó r z y  k o c h a j ą ,  s a m i  s o b i e  k s z t a ł t u j ą  s n y . ”
 Wergiliusz

Co, gdzie, kiedy?Co, gdzie, kiedy?Co, gdzie, kiedy?Co, gdzie, kiedy?
Czyli dokąd zabrać ukochaną Czyli dokąd zabrać ukochaną Czyli dokąd zabrać ukochaną Czyli dokąd zabrać ukochaną w Walentynkowy Wiw Walentynkowy Wiw Walentynkowy Wiw Walentynkowy Wieeee c zór?c zór?c zór?c zór?
Jest taki dzień, jedyny w roku, kiedy my-

ślimy tylko o tej drugiej osobie i pragniemy
spędzić go tylko z nią. To dzień, w którym
wyjątkowo smakuje czerwone wino i prze-
cudnie pachną kwiaty. W Walentynkowy
Wieczór zakochani cieszą się swoją obecno-
ścią. – Czyż nie powinien tak wyglądać każdy
dzień w roku?

Jeśli zabraknie pomysłów na indywidual-
ne spędzenie Wieczoru Walentynkowego
zakochani mogą skorzystać z propozycji
Filharmonii, Teatru, czy kina.

Specjalny Koncert walentynkowy w wy-
konaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Zielonogórskiej usłyszymy 15 lutego o godz.
19.00. W programie muzyka Krzesimira
Dębskiego: Koncert klarnetowy, muzyka
z filmu „Gwiezdny Pirat”, „W pustyni
i w puszczy”, „Ogniem i mieczem” oraz
„Landscape” na klarnet i orkiestrę, a także
tańce. Dyryguje Krzesimir Dębski.

Teatr Lubuski proponuje na „walentyn-
ki” „Komedię sytuacyjną” J. Mortimer’a i B.
Cook’a w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego;

dwa spektakle: o godz. 17.00 i 19.30
(14.02.2002 r.).

Kino „WENUS” zaserwuje specjalny
przedpremierowy pokaz filmu „Władca pier-
ścieni. Cz. I Drużyna pierścienia”. Film zre-
alizowany na podstawie powieści J.R.R.
Tolkien’a; reżyseria: Peter Jackson; scena-
riusz: Philippa Boyens, Peter Jackson, Ste-
phen Sinclair, Frances Walsh.

Oficjalna premiera: 15 lutego 2002 r.
(więcej informacji na stronie: www.wladca-
pierscieni.pl).

                             

Tych, którzy gustują w swobodniejszych imprezach, zainteresuje zapewne Zabawa Walentynkowa w Klubie Studenckim „U Ojca”. Początek -
godz. 21.00 14 lutego.
Poza tym w lutym:
Filharmonia Zielonogórska
08.02.2002 r., godz. 19.00 – Koncert monograficzny G. Bizeta. Wykonanie: Orkiestra Symfoniczna FZ, dyryguje Czesław Grabowski. W progra-

mie: G. Bizet – Symfonia C-dur, P. Sarasate - fantazja nt. „Carmen”, G. Bizet - I i II suita „Arlezjanka”.
22.02.2002 r., godz. 19.00 – Koncert „W krainie operetki”. Wykonanie: Orkiestra Symfoniczna FZ, dyryguje Czesław Grabowski. Leokadia Duży,

Joanna Kściuczyk - sopran, Feliks Windera - tenor, Paweł Kajzderski - baryton. W programie najpiękniejsze arie ope-
retkowe.

Lubuski Teatr

9.02. Sobota godz. 18,00 A. Osiecka APETYT NA CZEREŚNIE reż. Piotr Bogusław Jędrzejczak   (*)
10.02. Niedziela godz. 12,00 H. Ch. Andersen NOWE SZATY KRÓLA reż. Jerzy Lamenta          PREMIERA
10.02. Niedziela godz. 18,00 A. Osiecka APETYT NA CZEREŚNIE reż. Piotr Bogusław Jędrzejczak   (*)
12.02. Wtorek godz. 9,00 H. Ch. Andersen NOWE SZATY KRÓLA reż. Jerzy Lamenta
13.02. Środa godz. 9,00 H. Ch. Andersen NOWE SZATY KRÓLA reż. Jerzy Lamenta
14.02. Czwartek godz. 9,00 H. Ch. Andersen NOWE SZATY KRÓLA reż. Jerzy Lamenta
14.02. Czwartek
WALENTYNKI

godz. 17,00
godz. 19,30

J. Mortimer, B. Cook KOMEDIA SYTUACYJNA reż. Sylwester Chęciński 
J. Mortimer, B. Cook KOMEDIA SYTUACYJNA reż. Sylwester Chęciński

15.02. Piątek godz. 9,00 H. Ch. Andersen NOWE SZATY KRÓLA reż. Jerzy Lamenta
16.01. Sobota godz. 18,00 J. Mortimer, B. Cook KOMEDIA SYTUACYJNA reż. Sylwester Chęciński

17.02. Niedziela godz. 12.00
godz. 18.00

H. Ch. Andersen NOWE SZATY KRÓLA reż. Jerzy Lamenta
J. Mortimer, B. Cook KOMEDIA SYTUACYJNA reż. Sylwester Chęciński

19.02. Wtorek godz. 18,00 J. Mortimer, B. Cook KOMEDIA SYTUACYJNA reż. Sylwester Chęciński   (***)
20.02. Środa godz. 17,00 KREW wg Hamleta W. Szekspira

22.02. Piątek godz. 10,00
godz. 12,00

C. Collodi PINOKIO reż. Daniel Kustosik (POZNAŃ) 
C. Collodi PINOKIO reż. Daniel Kustosik (POZNAŃ)

23.02. Sobota godz. 18,00 O BERI - BERI wg MATKI S. I. Witkiewicza reż. Wiesław Komasa

24.02. Niedziela godz. 12,00
godz. 18,00

C. Collodi PINOKIO reż. Daniel Kustosik 
O BERI - BERI wg MATKI S. I. Witkiewicza reż. Wiesław Komasa

24.02. Wtorek godz. 18,00 O BERI - BERI wg MATKI S. I. Witkiewicza reż. Wiesław Komasa   (***)

KARNAWAŁ Z KARNETEM LUBUSKIEGO TEATRU -   (*)   FERIE Z LUBUSKIM TEATREM -   (**)  SPEKTAKLE DLA STUDENTÓW I MŁODZIEŻY -   (***)
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W Muzeum Ziemi Lubuskiej w lutym i marcu prezentowane będą następujące wystawy:
16 I – 3 III – Tomasz Gudzowaty – Following

the Rain
6 II – 10 III – Yves Vincendeau – Jardins

secrets
27 II –  3 IV – Poczet królów Polski ze zbio-

rów Muzeum Okręgowego w Radom-
sku

27 II – 24 III – Sroka – symbol Zielonej Góry
 6 III – 31 III – Joanna Rajkowska - Prace
13 III – 28 IV – Rzeczywistość – Wizje –

Interpretacje – wystawa poplenerowa
20 III – 28 IV – Rzeźbiarskie jajo - artyści

poznańscy
20 III – 28 IV – Tadeusz Topolski – Mniszki

kamedułki i mnisi z Bieniszewa

Od 16 I do 3 III marca prezentacja ekspozycji
Following the Rain Tomasza Gudzowatego.

Tomasz Gudzowaty – wybitny polski
fotografik, urodzony w Warszawie w 1971
roku. Członek Polskiej Agencji Prasowej i
European Press Agency, Członek American
Society of Media Photographers od 1996. Od
roku 1999 reprezentowany przez niemiecką

agencję BILDERBERG. Laureat wielu presti-
żowych nagród i wyróżnień – m.in. World
Press Photo 1998, 1999, 2000.

Tematem tej poruszającej ekspozycji jest
jedno z największych wydarzeń świata przy-
rody, jakim jest coroczna migracja antylop
gnu z Tanzanii do Kenii. Autor pokazuje
prawdziwe historie o życiu zwierząt afrykań-
skich w ich naturalnym środowisku, zdjęcia
obrazują dramatyczny i fascynujący przebieg
instynktownej wędrówki antylop w poszuki-
waniu wody i pożywienia.

Od 6 lutego do 10 marca czynna będzie eks-
pozycja Jardins secrets Yves Vincendeau.

Yves Vincendeau - mieszka i pracuje
w Poitiers, Francja. Brał udział w wielu wy-
stawach zbiorowych i indywidualnych we
Francji. Wielokrotny laureat konkursów i
festiwali fotograficznych. Yves Vincendeau
fotografuje od wielu lat, a w jego pracach
odbija się fascynacja naturą.

Na ekspozycję „Jardins secrets” składa
się 60 zdjęć przedstawiających portrety roślin,

a także urodę świata je otaczającego. Na
specjalną uwagę zasługuje forma prezentacji,
gdyż obok standardowych fotografii, ekspo-
zycję tworzą również formy trójwymiarowe,
zawieszone w przestrzeni, czasem odbijające
kształty fotografowanych roślin.

Yves Vincendeau od kilku lat współpra-
cuje z Agencją Association Dédale, dzięki
której udało się przygotować kilka wystaw,
m.in. Végétal 1998, Végétal intime 1999,
i Jardins secrets z roku 2000.

Kina:
W E N U S
15.02.2002 - 14.03.2002 r. - „Władca

pierścieni. Cz. I Drużyna pierścienia”.
N Y S A
01.02.2002 - 14.02.2002 r. - „VIDOCQ”,

„Potwory i spółka”;
15.02.2002 - 28.02.2002 r. - „Igraszki losu”.

Anna Urbańska

Powstanie Galer ia SztukiPowstanie Galer ia SztukiPowstanie Galer ia SztukiPowstanie Galer ia Sztuki
Senat na styczniowym posiedzeniu posta-

nowił utworzyć w Uniwersytecie Galerię
Sztuki. Jej inicjatorem jest prof. Jan Gawron,
dyrektor Instytutu Sztuki i Kultury Plastycz-
nej. Przesłaniem jest przekonanie, że nauka
i sztuka swój początek biorą z dążenia do
poznania prawdy w jej wielorakiej rozmaito-
ści.

W Galerii będzie prezentowana sztuka
współczesna o różnych rodowodach i posta-

wach twórczych. W początkowym okresie
swoje dokonania artystyczne będą prezento-
wać pedagodzy z Instytutu Sztuki i Kultury
Plastycznej z różnych środowisk, a w szcze-
gólności Zielonej Góry, Poznania, Wrocławia,
Warszawy, Krakowa, jak również młodzi
adepci sztuki studiujący w Uniwersytecie
Zielonogórskim Takich ekpozycji będzie 5 – 7
w roku.

Organizowane wystawy będą stanowić

ważny element w budowaniu tożsamości
kulturowej Uniwersytetu, a nade wszystko
będą znaczącym wkładem w tworzeniu kli-
matu artystycznego miasta i regionu – prze-
konuje prof. Jan Gawron.

Galeria umiejscowiona zostanie tymcza-
sowo w hallu budynku głównego, w ciągu
przyległym do rektoratu.

ap

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZNPZebranie sprawozdawczo-wyborcze ZNPZebranie sprawozdawczo-wyborcze ZNPZebranie sprawozdawczo-wyborcze ZNP
W dniach 5 grudnia 2001 roku i 16 stycz-

nia 2002 odbyło się zebranie sprawozdawczo
– wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskie-
go działającego w Uniwersytecie Zielonogór-
skim. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni
goście w osobach JM Rektora prof. Michała
Kisielewicza, przewodniczącego Rady Woje-
wódzkiej OPZZ Andrzeja Piątkowskiego oraz
przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej
Garda Live Jolanty Pilśniak.W toku prowa-
dzonych obrad JM Rektor zapoznał zebranych
z bieżącą sytuacją organizacyjną Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego oraz perspektywami
dalszego rozwoju. W dalszej części obrad, po

wysłuchaniu sprawozdań z działań zarządów
i komisji rewizyjnych ZNP w WSP oraz
Politechnice Zielonogórskiej, zebrani udzielili
absolutorium ustępującym zarządom. Po
dyskusji uchwalono nowy statut związku ZNP
oraz wybrano nowe władze w składzie:
� Kol. Sylwester Wiśniewski – przewodni-

czący,
� Kol. Regina Orzełek – zastępca przewod-

niczącego,
� Kol. Krzysztof Łasiński – członek zarzą-

du,
� Kol. Cecylia Kochańska – członek zarzą-

du,

� Kol. Zofia Michoń – członek zarządu,
� Kol. Czesława Skowrońska – członek

zarządu,
� Kol. Józef Tatarczuk – członek zarządu.

W uznaniu za długoletnią działalność
społeczną przyznano Złote Odznaki Federacji
ZNP. Wyróżnienie powyższe otrzymały na-
stępujące osoby:
� Kol. Henryk Greinert,
� Kol. Krzysztof Łasiński,
� Kol. Zofia Michoń,
� Kol. Wanda Wolny.

Krzysztof Łasiński
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F A K T Y ,  P O G LĄD Y ,  O P I N I EF A K T Y ,  P O G LĄD Y ,  O P I N I EF A K T Y ,  P O G LĄD Y ,  O P I N I EF A K T Y ,  P O G LĄD Y ,  O P I N I E
Wyścig jajogłowych

Badania naukowe to nie tylko pęd ku wiedzy
i sławie, ale również współzawodnictwo o wysoką
stawkę, w której rywal jest śmiertelnym wrogiem.

Edward Drinker Cope i Ohniel Charles Marsh,
XIX-wieczni paleontolodzy, nienawidzili się ser-
decznie, mimo że łączyło ich to samo zamiłowanie
do dinozaurów. Działania obu naukowców przypo-
minały wojnę podjazdową. Obaj zatrudniali wywia-
dowców i podbierali sobie najlepszych speców od
wyszukiwania skamielin. Pewnego razu, szukając
najbardziej obiecującego rejonu wykopalisk na
południu stanu Wyoming, ich zazdrosne o siebie
ekipy obrzuciły się odłamkami skał. Jeśli nie liczyć
obrzucania się kamieniami - do tego rodzaju rywa-
lizacji dochodziło w całej historii nauki. Siłą napę-
dową takich naukowych przedsięwzięć, jak lądowa-
nie człowieka na Księżycu, odczytanie ludzkiego
genomu, czy sklonowanie ludzkiej komórki była
bowiem w równej mierze pasja odkrywcza, jak
i chęć pokonania rywala.(...)

- Obecnie, gdy sporą część badań prowadzą
prywatne firmy biotechnologiczne, naukowcom
jeszcze bardziej zależy na wygranej. Nie chodzi
o zdobycie zawodowego prestiżu czy lukratywnych
praw patentowych, ale o zwiększenie funduszy
niezbędnych do kontynuowania pracy.- Rywaliza-
cja, czasem bardzo zacięta, to istotny element nauki
- twierdzi Michael White. Podstawą reputacji
naukowca był i jest bowiem prestiż, jakiego dostar-
cza status odkrywcy. Niegdyś naukowcy przedsta-
wiali swe dokonania przed innymi naukowcami.
Z czasem nabrało to charakteru bardziej oficjalne-
go: pojawiały się publikacje w prestiżowych pi-
smach, co było świadectwem, że naukowiec zasłu-
żył na poważanie i wsparcie ze strony bogatych
patronów. Od początku pojawiały się sprawy spor-

ne. Isaac Newton, jeden z najwybitniejszych myśli-
cieli w dziejach nauki, był bardzo czuły na punkcie
swej sławy. Gdy Towarzystwo Królewskie odrzu-
ciło jego artykuł na temat optyki, Newton się tak
rozeźlił, że nie pozwolił Towarzystwu zamieszczać
swych publikacji przez trzy dekady. Wdał się też
w spór z Leibnizem, niemieckim matematykiem, na
temat wynalezienia rachunku różniczkowego
i całkowego. Podejrzewa się, że osiągnięcia Leibni-
za zmobilizowały Newtona do udoskonalenia
swoich teorii.

- Jeśli pracujesz nad jakimś ważnym zagadnie-
niem, inne zespoły naukowe prawdopodobnie też
się nim zajmują - twierdzi Kevin Davies, redaktor
naczelny wydawnictwa naukowego Cell Press.
Atmosfera rywalizacji znacznie przyspieszyła prace
zakrojonego na szeroką skalę i finansowanego przez
państwo projektu Odczytania Ludzkiego Genomu,
który miał rozszyfrować ludzkie DNA. Gdy biolog
J. Craig Venter ogłosił, że jego firma, Celera Ge-
nomics, rozszyfruje genom samodzielnie, projekt
publiczny zwiększył tempo, częściowo przejmując
sposób, w jaki podszedł do zagadnienia Venter.
Wyścig o zbudowanie bomby atomowej i posłanie
człowieka na Księżyc dobitnie świadczą o tym, jak
dalece ostre współzawodnictwo toruje drogę za-
równo zwiększaniu funduszy, jak i nowym odkry-
ciom. Jednakże ostra rywalizacja może również
doprowadzić naukę do załamania. W 1989 roku,
dwa zespoły fizyków były przekonane, że odkryły
metodę uzyskiwania „zimnej fuzji” - potencjalnie
rewolucyjny sposób wytwarzania energii. Każdy
z nich chciał być pierwszy. - Oba pomysły były
przedwczesne i chybione - opowiada Brinkman
z Bell Laboratories, prezes Amerykańskiego Towa-
rzystwa Fizycznego. W rezultacie doszło do na-

ukowej debaty, która postawiła zespoły w kłopotli-
wej sytuacji i dostarczyła materiału do żartów do
dziś krążących wśród naukowców. Nawet wy-
chwalane pod niebiosa odkrycie ludzkiego genomu
nie było zjawiskiem czysto naukowym - ogłoszenie
„remisu” dwóch zespołów w czerwcu 2000 roku
było decyzją z dziedziny public relations. Projekt
uznano za ukończony, choć miał on jeszcze nieco
przed sobą. Zdaniem Marka Speersa, dyrektora
Health Advances, firmy konsultingowej, która
ocenia nowe medyczne technologie, wzrost prywat-
nie sponsorowanych badań naukowych spowodo-
wał, że sytuacja jest bardziej skomplikowana niż
kiedykolwiek. Naukowcy zawsze stają wobec
trudnej decyzji dotyczącej właściwego momentu
opublikowania wyników swej pracy. Jeśli uczynią
to za wcześnie - prestiżowe czasopismo może ich
tekst odrzucić, a jeśli będą zwlekać, to dadzą się
wyprzedzić rywalom. Publiczny komunikat może
pomóc konkurentom, ale może również przynieść
dodatkowe fundusze. Firma Advanced Cell Tech-
nology poinformowała o swym dokonaniu w mało
znanym czasopiśmie oraz na łamach „Scientific
American” i „US News and World Report”. Spo-
tkało się to z krytyką biologów, którzy uważali, że
wyolbrzymia ona niewielki naukowy krok naprzód.
Nie wszyscy naukowcy, nawet ci wybitni, czują
presję współzawodnictwa. Są bowiem zagadnienia,
których badanie przedtem nikomu nie przyszło
nawet na myśl. Ustalenie Einsteina, że prędkość
światła jest wielkością stałą, a czas nie, było tak
radykalne, że nikt inny nie brał go pod uwagę.
Czasami pomysły naukowców uważane są po
prostu za zwariowane.

Gareth Cook
Forum, 4 grudnia

Stopnie dla szkół

W styczniu rozpoczyna działalność Państwowa
Komisja Akredytacyjna, której zadaniem będzie
ocena jakości kształcenia w szkołach wyższych.
Opinie komisji stanowić mają podstawę do przy-
znawania, cofania bądź utrzymywania zezwoleń na
prowadzenie uczelni. Chciałoby się powiedzieć –
nareszcie! Gwałtownemu przyrostowi liczby wyż-
szych uczelni oraz studentów dziennych, wieczoro-
wych i zaocznych nie towarzyszył niestety odpo-

wiedni wzrost liczebności kadry naukowej ani też
stosowna poprawa warunków kształcenia. Wręcz
przeciwnie – niepokojąco wiele napływało informa-
cji, że edukacyjny boom dawał pole do robienia
interesów, polegających na tym, że za wygórowane
opłaty uczył byle kto, byle gdzie i byle jak. „Polity-
ka” wielokrotnie nawoływała do zaostrzenia kryte-
riów przyznawania zezwoleń i do wprowadzenia
zobiektywizowanego systemu oceny szkół wyż-

szych. Sami też próbujemy przyłożyć do tego ręki,
opracowując własny ranking wyższych uczelni.
Z reguły i z natury jesteśmy sceptyczni wobec
rozbudowywania państwowej biurokracji. Bywa
ona jednak potrzebna, na niektórych polach nawet
niezbędna, zaś jakość edukacji jest właśnie jednym
z nich.

Jacek Poprzeczko
Polityka, 3 stycznia

Koniec świata robotników

(...) Zgadywanie przyszłości nigdy nie jest
oparte na ściśle naukowych podstawach. Potrzeba
dużej intuicji, by odróżnić w dzisiejszej rzeczywi-
stości zalążki zjawisk ważnych, które będą wywie-
rać istotny wpływ na przyszłość. Nie możemy
jeszcze stwierdzić, czy sztuka ta udała się Peterowi
Druckerowi, który przed kilkoma tygodniami
opublikował w tygodniku „The Economist” esej
„Następne społeczeństwo”. Ale o tezach, które ten
guru naukowego zarządzania postawił, warto dys-
kutować. (...)

Drucker zauważa kilka zjawisk, które jego zda-
niem będą miały przemożny wpływ na gospodarkę
i społeczeństwo XXI wieku. (...)
� Mimo ciągłego wzrostu produkcji przemysło-

wej maleje zapotrzebowanie na pracę fizyczną
i niżej kwalifikowaną, poddającą się automaty-
zacji.

� Rośnie popyt na pracę wymagającą specjalnych
umiejętności.

� Specjalne umiejętności wymagają ciągłej
edukacji; edukacja staje się zatem bardzo waż-
ną i dochodową gałęzią gospodarki.

� Osoby mające takie umiejętności stają się coraz
potężniejszą grupą na rynku pracy. Zmienianą
się ich stosunki z pracodawcami. Staną się bar-
dziej elastyczne, posiadacze specjalnych umie-
jętności identyfikować się będą nie z korpora-
cją czy organizacją rządową, od której otrzy-
mują pieniądze, lecz z własną grupą zawodową.
(...)
W dzisiejszym społeczeństwie najważniejszym

czynnikiem produkcji jest wiedza, która jest zawsze
własnością tego, kto ją opanował. Nie można po-
zbyć się jej w zamian za pieniądze, nie można też
odziedziczyć - każdy musi sam zdobyć wykształce-

nie, choć rzecz jasna pieniądze i pozycja rodziców
są w tym pomocne. Wiedza jest narzędziem nie
tylko naukowców, nauczycieli, menedżerów czy
tzw. specjalistów (np. lekarzy, programistów kom-
puterowych), ale coraz większej grupy pracujących
(których Drucker nazywa „robotnikami wiedzy” -
knowledge workers). Siła tych pracowników polega
na tym, że mają szczególne umiejętności niedostęp-
ne dla kogoś, kto nie odbył podobnego jak oni
szkolenia.

W tradycyjnej fabryce to maszyny i urządzenia
są najważniejsze. One narzucają strukturę ciągu
technologicznego. (...)

Grupą, której liczebność rośnie dziś najszybciej
w Stanach Zjednoczonych, są pracownicy o spe-
cjalnych umiejętnościach. Nie zajmują oni miejsc
pracy dawnych robotników. Pracują zwykle
w gałęziach intensywnie nasyconych wiedzą:
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w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, nauce,
edukacji, usługach, a także w najbardziej zaawan-
sowanych technologicznie firmach przemysłowych.
Nie są menedżerami, profesorami, a nawet inżynie-
rami. Są operatorami komputerów, asystentami
menedżera, wykwalifikowanymi pielęgniarzami,
laborantami, konserwatorami coraz bardziej skom-
plikowanych urządzeń. W odróżnieniu od robotni-

ków klasycznych nie potrzebują fizycznych środ-
ków produkcji. To środki produkcji potrzebują ich
wiedzy i praktyki. „Robotnicy wiedzy” nie potrze-
bują też fabryki, która by ich zatrudniała. Mogą być
sami dla siebie firmą, sprzedając swoje usługi.
Mówiąc językiem Marksa - nie podlegają alienacji
pracy jak robotnicy w wielkich fabrykach, którzy
czują się ubezwłasnowolnieni przez pracodawcę

i pozbawieni części wytworzonego przez siebie
produktu. „Robotnicy wiedzy” mogą być samo-
dzielni - coraz częściej występuje zjawisko zwane
outsourcingiem, polegające na zakupywaniu przez
firmy usług i półproduktów z zewnątrz. (...)

Witold Gadomski
Gazeta Wyborcza, 5-6 styczni

wybrała ESA

P R Z E G L Ą D  P R A S YP R Z E G L Ą D  P R A S YP R Z E G L Ą D  P R A S YP R Z E G L Ą D  P R A S Y
W świątecznym wydaniu Gazety Poznańskiej

z 24 grudnia czytelnicy mogli przeczytać artykuł
zatytułowany „Uniwersytet na miarę czasów”

Krótka historia połączenia Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej i Politechniki Zielonogórskiej były
wstępem do prezentacji naszej uczelni. Kiedy
młodzi ludzie z Lubuskiego muszą dokonać wybo-
ru, na jakie studia się udać, większość z nich decy-
duje się na uniwersytet w dużych ośrodkach aka-
demickich – czytamy w Gazecie Poznańskiej, która
dalej przekonuje jednak do tego, że w mniejszych
ośrodkach studiuje się lepiej. Studia w mniejszym
ośrodku akademickim są atrakcyjniejsze dla stu-
dentów ze względu na możliwość bezpośrednich
kontaktów z kadrą nauczającą, indywidualizację
kształcenia itp. Prof. Michał Kisielewicz podkreśla
w rozmowie z dziennikarką, że nasza uczelnia ma
niepodważalną zaletę – wszystkie budynki dydak-
tyczne, sale rekreacyjne, hale sportowe, biblioteka,
akademiki i mieszkania dla kadry mieszczą się
w jednym campusie. A o planach na przyszłość? Na
razie uczelnia nie planuje zbyt dużych zmian, ale
powoli myśli o otwarciu studiów prawniczych
i ekonomicznych.

�
W Sylwestra – 31 grudnia Gazeta Lubuska do-

nosi, że prof. Michał Kisielewicz i prof. Andrzej
Wiśniewski zostali Lubuszanami Roku 2001. Tytuł
honorowy Lubuszanina Roku zawsze przypadał
jednej osobie. W tym roku po raz pierwszy
w historii plebiscytu – konkursu laureatami zostali
dwaj panowie. Tytuł Lubuszan 2001 otrzymali za
przygotowanie obu uczelni do połączenia i dopro-
wadzenie do powołania Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. W tajnym głosowaniu 13 członków kapituły
przyznało maksymalną liczbę punktów ostatnim
rektorom Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej
Szkoły Pedagogicznej. Kapituła złożona z laure-
atów poprzednich edycji plebiscytu i kolegium
„Gazety” rozpatrzyła 25 wniosków nadesłanych
przez czytelników „GL” oraz instytucje i organiza-
cje pozarządowe.

�
7 stycznia Kurier Uniwersytecki Zielonogór-

skiej Gazety Wyborczej donosi o uruchomieniu linii
autobusowej MZK, która łączyłaby położone na
krańcach miasta uczelniane budynki. Swego czasu
popularna w Zielonej Górze „7” wracając na ulice
naszego miasta spełnia życzenia nie tylko studen-
tów. Z założenia ma on służyć wszystkim Zielono-
górzanom, nie tylko żakom - mówi Barbara Lan-
gner dyrektor MZK. „Siódemka jeździ już od 12
stycznia również w soboty i niedziele.

�
„Pomidorówka domowa czy błyskawiczna?”

pod takim tytułem w Gazecie Wyborczej pojawił
się artykuł o tym gdzie stołują się zielonogórscy
studenci. Zaprezentowano obydwie uczelniane
stołówki. Jak twierdzi jedna ze studentek dzienni-

karstwa, która w stołówce byłej WSP jada już od
czterech lat – obiady są pyszne. W stołówce przy ul.
Podgórnej jednemu ze studentów szczególnie
przypadła do gustu pieczeń wieprzowa, surówka
z kukurydzą i zupa pomidorowa. Jednak część
konsumentów woli bary bądź uczelniane bufety.

�
Absolwenci dziennikarstwa marzą o karierze

Lisa - czytamy w Gazecie Lubuskiej. Drugi nabór
dziennikarstwa opuścił mury zielonogórskiej uczel-
ni. Po raz pierwszy absolwenci tego kierunku
otrzymali dyplomy z pieczątką uniwersytetu. Pierw-
szy nabór studentów na kierunek filologia polska,
specjalność dziennikarstwo miał miejsce w 1995
roku. Obecni absolwenci zaczynali swoją przygodę
ze studiami rok później. Wówczas 26 młodych ludzi
uwierzyło w to, że po zakończeniu edukacji będzie
pracować w mediach i robić karierę na miarę Toma-
sza Lisa czy Moniki Olejnik. Po zakończeniu nauki
stali się jednak realistami, którzy zetknęli się
z przykrą rzeczywistością. Większość wciąż szuka
pracy. Kilkoro wyprowadziło się do większych
miast, aby tam szukać możliwości realizowania się
w zawodzie.

�
21 stycznia obydwie lokalne gazety donosiły

o wyborach do pierwszego studenckiego parla-
mentu. W Gazecie Wyborczej zaprezentowano
sylwetki niemal wszystkich kandydatów startują-
cych w wyborach do samorządu. Studenci mieli też
możliwość reklamy na łamach GW. Niektórzy
skorzystali i tak na przykład AEGEE, ZSP i PPB –
dziś już wiadomo, że to zwycięska koalicja – re-
klamowała się pod hasłem „Działanie, a nie gada-
nie”. Swoje programy zaprezentowali też czytelni-
kom kandydaci Naukowego Koła Jakości, Żółto-
niebiescy i Czterej Czerwoni Jeźdźcy Apokalipsy.
Gazeta Lubuska natomiast już po wyborach
w obszernym materiale przedstawiła zwycięzców
wyborczego wyścigu. W komentarzach powybor-
czych poza ulgą, że nareszcie na uniwersytecie jest
samorząd pojawiły się również sceptyczne wypo-
wiedzi studentów. Zupełnie mi obojętne, kto się
dostanie. Oni i tak będą dbać tylko o własne intere-
sy - mówili jedni. – Najłatwiej narzekać. Trudniej
coś zrobić-odpowiadali drudzy.

�
Wśród 62 nauczycieli akademickich, którym

Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie, nie
zabrakło przedstawiciela Uniwersytetu Zielonogór-
skiego – donosi 23 stycznia Gazeta Lubuska. No-
wym profesorem został dr hab. Krzysztof Gałkow-
ski – z Zieloną Górą związany od 1996 roku.
W tym czasie został on pracownikiem naukowym
Politechniki Zielonogórskiej. Teraz pracuje
w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycz-
nych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sylwetkę
prof. K. Gałkowskiego prezentowała na swoich
łamach również Gazeta Wyborcza.

�
„Szansa dla magistra”- to tytuł artykułu w Ga-

zecie Lubuskiej, w którym czytamy, że utworzenie
Uniwersytetu Zielonogórskiego pozwoliło na
wprowadzenie trzeciego stopnia kształcenia –
studiów doktoranckich. Rośnie grupa młodzieży,
której tytuł magistra już nie wystarcza. Młodzi
uważają, że lepsze wejście na rynek pracy da im
tytuł doktora. Na razie doktorantów na UZ jest
dziewięciu, choć chętnych było więcej. Przyjęcie
większej grupy ograniczyły pieniądze. Jednak
jeszcze w tym roku do dziewięciu historyków
dołączą uczestnicy studiów doktoranckich z elek-
trotechniki.

�
O braku sesji poprawkowej pisały gazety

w ostatnich dniach stycznia. W”Gazecie Lubuskiej”
w artykule „Uniwersyteckie zamieszanie” czytamy,
że na tablicach ogłoszeń wydziałów: pedagogiczne-
go, humanistycznego i artystycznego nie pojawiły
się informacje o terminach egzaminów poprawko-
wych. Studenci zrozumieli, że uczelnia pozbawiła
ich prawa do poprawek. Wyjaśnienia o ujednolice-
niu przepisów na uczelni i długim terminie sesji bo
od 28.01. do 17.02 powinny przekonać studentów,
że zdążą zdać wszystkie egzaminy, nawet wtedy
gdy powinie im się noga.

�
A że sesja to nie żarty można było się przeko-

nać czytając 28 stycznia Gazetę Wyborczą. Na
podstawie sondażu przeprowadzonego wśród
studentów trzeciego, czwartego i piątego roku
wyłoniono największe „kosy”, czyli – U kogo
najtrudniej zdać egzamin? Na liście znaleźli się
m.in. Wojciech Peltz, Kazimierz Jodkowski, An-
drzej Ksenicz, Adam Grobler, Ryszard Stankiewicz,
Iwona Korcz i wielu innych profesorów, doktorów
i magistrów, którzy sieją postrach wśród studentów.
W Kurierze znalazł się też kupon do głosowania na
największego „kosiarza” Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. Kto okaże się „zwycięzcą” dowiemy się
pewnie już niedługo.

�
To przedstawienie odbyło się tylko raz. Już

nigdy nie da się go odtworzyć – mowa oczywiście
o spektaklu studentów animacji społeczno-
kulturalnej Uniwersytetu Zielonogórskiego, który
odbył się w Mrowisku. To nie żadne zaliczenie czy
realizacja studenckiego programu. To chęć stwo-
rzenia czegoś dowolnego ich tu przygnała – czyta-
my w Gazecie Lubuskiej. Ten niecodzienny występ
studentów zainspirował Paweł Matyasik, od trzech
miesięcy asystent w Instytucie Pedagogiki Społecz-
nej UZ. Studentów uczy m.in. współczesnych
technik improwizacji. – Nie wierzę, gdy ktoś mówi:
nie potrafię tańczyć - podkreśla P. Matyasik -
Trzeba się tylko odblokować. Przekonali się o tym
ci, którzy dali się ponieść muzyce.

czytala ESA
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O animozjach na linii WSP - Politechnika,
narastających w miarę upływu lat, mówiło się
w Zielonej Górze od chwili powstania drugiej
uczelni, Wyższej Szkoły Nauczycielskiej.
Swoistego smaczku wokół tych dyskusji
dodała decyzja lokalizacyjna, sytuująca
obiekty uczelni humanistycznej na przeciwle-
głym, zachodnim krańcu miasta. Starsza
uczelnia, WSI, od 1965 roku ulokowała swą
siedzibę na wschodzie Zielonej Góry. Za
starego systemu oś wschód – zachód była już
wystarczającym powodem do wartościowania
w konwencji politycznego żartu. Jednak
natura tej animozji jest o tyle ciekawa, że swą
moc wywodziła raczej z „miasta” niż z same-
go środowiska. Owszem, kręgi akademickie
też bawiły się w uszczypliwości. – Panie
kolego – mówił „ścisłowiec” w epoce późne-
go Gierka – WSP ma nieocenione zasługi dla
życia towarzyskiego w mieście. Potrafiła
wprowadzić do użytku umysłowego niemal
wszystkie żony partyjnych notabli, czyniąc je,
za przeproszeniem, magistrami zaocznej
pedagogiki kulturalno-oświatowej! – Oba-
wiam się, że zasługi WSI są daleko większe –
odpowiadał „humanista” – mężów owych żon,
decydentów, na intensywnych kursach uczy-
niliście wysokiej klasy specjalistami, a rękę
„profesjonalisty” czuje się, jak jasna cholera,
nie tylko w mieście, ale i w dalszej okolicy...

Kiedy wiosną ubiegłego roku dojrzewała
decyzja o połączeniu uczelni, lokalna prasa
karmiła się tym stereotypem niechęci aż
nadto. Przypominam sobie rysunek komentu-
jący artykulik o jednoczeniu – dwa zawzięte
kundle z najeżoną sierścią i wystrzeżonymi
kłami. Aby nierozgranięty czytelnik nie miał
żadnych wątpliwości – jeden piesek wabił się
„WSP”, a drugi wielorasowiec - „Politechni-
ka”. Kiedy integracja była już właściwie
przesądzona, grafik gazety zdobył się na
portret rektorów-nowożeńców, którzy przy-
oblekli szatki ślubne – z lekką sugestią, że
małżeństwo nie jest co prawda z miłości,
a jedynie z rozsądku. A zaraz pod spodem, że
u studentów jest inaczej (ale to wyjątek od
żelaznej reguły!), bo Magda z Politechniki
kocha Jarka z WSP.

Za nami pięć miesięcy pryszczatego okre-
su dojrzewania do jedności środowiska. Mylili
się entuzjaści twierdząc, że sam akt połącze-
nia załatwi wszystkie problemy, a nowa
uczelnia stanie się od razu dobra i „europej-
ska”. Europejska, bo prezentuje coraz częściej
występujący na Zachodzie model uczelni
wieloprofilowej – od humanistyki, dyscyplin
ścisłych po nauki techniczne. Eksperyment
w Polsce zupełnie nowy.

Tworzenie nowej uczelni przez połączenie
dwóch już istniejących jest zabiegiem daleko
trudniejszym niż budowanie od nowa. WSP
i starsza od niej Politechnika posiadały swe

kilkudziesięcioletnie tradycje, własne priory-
tety, cele strategiczne, których osiągnięcie
gwarantowało właściwą pozycję wśród innych
uczelni. Posiadały wreszcie ukształtowane
mechanizmy, wokół których kręcił się kierat
codziennych spraw. Bez przesady można
powiedzieć, że z chwilą utworzenia uniwer-
sytetu zderzyły się dwa autonomiczne światy,
dwie różne kultury organizacji działań czy
metod postępowania. Trudno w takiej sytuacji
uniknąć poważniejszych, czy tym bardziej -
drobnych konfliktów. Kiedy do tego dodamy
licytację, która z uczelni miała wyższe osią-
gnięcia i bogatszy dorobek, także ten mate-
rialny – pole konfliktów staje się daleko ob-
szerniejsze. I nie ważne już wtedy są fakty,
wystarczą osobiste odczucia i przekonania.
Paskudną pasją sporej części Polaków jest
życie przeszłością, karmienie się zadawnio-
nymi krzywdami, pamiętliwość i żądza od-
wetu. Społeczności, które osiągnęły sukces,
patrzyły zawsze do przodu. Dla wielu kom-
promis ma konotacje ostro negatywne, jest
instytucją drobnomieszczańską, dobrą dla
kupczyków, a nie narzędziem zdrowego rozsąd-
ku, pomocnego w budowaniu wspólnej drogi.

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego,
swoisty parlament polskich uczonych, ogło-
siła w grudniu standardy edukacyjne w szkol-
nictwie wyższym. Do takich zalicza m.in.
europejski system punktów kredytowych
(ECTS), zapewniający mobilność studentów
w Polsce i w krajach europejskich, zapewnie-
nie realizacji toku studiów zgodnego z zakła-
daną sylwetką absolwenta oraz posiadanie
wewnętrznego systemu oceny jakości kształ-
cenia, w tym również ocenę jakości wyrażaną
w studenckich ankietach. Podkreślam, że
chodzi o standardy edukacyjne, nie żadne
inicjatywy, propozycje, innowacje dla tych, co
pierwsi w szeregu. Tymczasem u nas jeden
z dziekanów odmówił ujawnienia sylwetki
absolwenta. Jeden z moich znajomych określa
takie postępowanie jako, mimo wszystko,
nacechowane  wartościami humanistycznymi.
– Pomyśl – mówi mi – przecież mógł ci dać
w twarz, a on zaledwie odmówił. Żarty na
bok, rzeczony dziekan albo nie wie, kogo
chce wypuścić z uczelni, albo nędzę propo-
nowanego wykształcenia pragnie ukryć przed
kandydatami na studia (w przypadku recydy-
wy postaramy się nadać wydziałowi nazwę).
Jeśli wierzyć „Gazecie Lubuskiej” część
profesury uważa za idiotyczne pytanie stu-
denta o ocenę prowadzonych zajęć. I nieważ-
ne, że europejskie uczelnie już od dawna
ankiety studenckie włączyły do systemu
oceny jakości nauczania. Tak często słyszy-
my, że prezentujemy europejski poziom. Jak
to zwykle bywa, oceny wypadają najlepiej,
gdy formułujemy je sami. Zostawmy więc,
póki co, tę etykietkę „europejskości” do użyt-

ku tych, co mogą nas recenzować. A nastąpi
to już niebawem, właśnie powołano Akade-
micką Komisję Akredytacyjną. Nasza młoda
uczelnia nie ustrzegła się oczywistych potknięć.
Wstyd nam przyniosła mocno spóźniona wy-
płata studenckich stypendiów, których wysokość
nie do końca była uzgodniona ze środowiskiem
studenckim. Do dziś nie wiadomo dlaczego
wybory studentów do organów uniwersytetu
odbyły się w sytuacji, kiedy aktu wyborczego
nie umożliwiono wszystkim studentom.

Miałem okazję uczestniczyć ostatnio
w nieformalnej dyskusji, podczas której oka-
zało się, że co najmniej kilka problemów
związanych ze sposobem zarządzania uczelnią
i systemem organizacji wydaje się mocno
dyskusyjnymi. Wielu pracowników neguje
sens istnienia szkół, grupujących wydziały.
Ich zdaniem rozmyciu ulegają kompetencje,
wewnętrzna komunikacja się niepotrzebnie
wydłuża, poważne i proste sprawy muszą
hierarchicznie spływać w dół drabiny kom-
petencji i odpowiedzialności. I co nie bez
znaczenia – podraża koszty funkcjonowania
uczelni. Teoretycy nauki o organizacji zale-
cają, by struktura instytucji była możliwie
płaska, oparta mniej na hierarchii, a bardziej
na profesjonalizmie i czytelnych kompeten-
cjach. Bo wtedy jest skuteczniejsza. Dla
zewnętrznego wizerunku uczelni jest raczej
obojętne czy profesor ma większe czy też
mniejsze uposażenie. A wizerunek taki
kształtuje w pierwszym rzędzie wartość na-
uczania. Tymczasem na szczeblu centralnym
nie ma „resortowego” prorektora i działu
pomocnego dlań do wykonywania tych zadań.
Zgoda, toku studiów „pilnuje” dziekan i jego
aparat administracyjny, ale rolę centralnego
organu dydaktycznego pełni aż trzech pro-
rektorów ds. szkół ze swoimi działami kształ-
cenia. Na centralnym szczeblu brakuje wizjone-
ra, który powinien zająć się organizacją systemu
kształcenia, kierunkami jego rozwoju i być
wysoko umocowanym egzekutorem przyjętych
ustaleń. Tym bardziej, że czeka nas wdrożenie
dwóch fundamentalnych systemów – kształcenia
elastycznego i kontroli jakości kształcenia.
Uważne śledzenie prasy łatwo przekonuje, że
najczęstsza krytyka funkcjonowania uczelni
dotyczy właśnie obszaru organizacji nauczania i
pomocy socjalnej studentom.

Te przykłady nie wyczerpują naturalnie
bogatego katalogu problemów, z którymi
przyjdzie się nam zmierzyć. Nie ulega wąt-
pliwości, że proces integracji będzie trwał
jeszcze jakiś czas, nim dojdziemy do pożąda-
nej organizacji działań. Wymaga to i spokoj-
nej dyskusji, i uwolnienia się od patrzenia na
organizację uniwersytetu przez pryzmat przy-
miarek personalnych. Okres jednoczenia, jaki
przeżywamy, to nadal proces in statu nasceni.

Ciekawe, że wspomniany dokument Rady
Głównej posługuje się pojęciem „kwalifiko-
wanych nauczycieli akademickich”. A contra-
rio musimy się zgodzić na występowanie
w przyrodzie „niewykwalifikowanych na-
uczycieli akademickich”. I już nie do śmie-
chu, gdy dotyczy to wysokich funkcjonariuszy
administracji akademickiej.

In statu nascendiIn statu nascendiIn statu nascendiIn statu nascendi
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