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POMYSŁY NA ROZWÓJ
Lubuskie Forum
Nauki i Przedsiębiorczości
W dniu 14 stycznia z inicjatywy Uniwersytetu Zielonogórskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz przy współudziale organizacji pracodawców działających w województwie lubuskim zostało powołane Lubuskie Forum
Nauki i Przedsiębiorczości. Forum zostało utworzone na
podstawie listu intencyjnego podpisanego w siedzibie
Uniwersytetu Zielonogórskiego przez Założycieli Forum
w składzie: prof. Michał Kisielewicz – Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Andrzej Bocheński – Marszałek
Województwa Lubuskiego, Wacław Maciuszonek – Przewodniczący Zarządu Organizacji Pracodawców Ziemi
Lubuskiej, Ryszard Barański – Przewodniczący Zarządu

Lubuskiej Organizacji Pracodawców. W ramach struktury
organizacyjnej Forum został powołany Zespół Członków
Założycieli w składzie: prof. Edward Kowal – Uniwersytet
Zielonogórski, Bogdan Ślusarz – Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego, Krzysztof Irek – Organizacja
Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Jan Kos – Lubuska Organizacja Pracodawców. Posiedzenia Zespołu Członków

INKUBATOR
przedsiębiorczości
Region lubuski jest jednym z regionów o najwyższej stopie bezrobocia w Polsce. Województwo zajmuje obecnie
trzecie miejsce w kraju pod względem wysokości stopy
bezrobocia. Na koniec 2003 roku wskaźnik ten wynosił
26 proc. Grono osób bezrobotnych zasilają osoby z wykształceniem wyższym i stanowią one już 7 proc. wszystkich osób pozostających bez pracy. Wskaźnik bezrobocia
wśród absolwentów studiów wyższych wykazuje tenden-

Założycieli będą odbywać się co najmniej 4 razy w roku.
Posiedzenia Zespołów Programowych będą organizowane w zależności od zakresu zadań Forum. Bieżącą
działalność administracyjną Forum prowadzi Centrum
Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Misją przedsięwzięcia jest rozwój regionu lubuskiego
poprzez stworzenie miejsca i warunków dla partnerskiej
współpracy nauki i przemysłu. Głównym celem Lubuskiego Forum Nauki i Przedsiębiorczości jest skupienie
działań inicjatyw lokalnych i regionalnych w celu aktywizacji rozwoju gospodarczego województwa lubuskiego
oraz stymulowanie współpracy pomiędzy uniwersytetem
a przedsiębiorstwami. Do podstawowych zadań Forum
należy m. in. wzajemna wymiana informacji o posiadanych rozwiązaniach i problemach
naukowo-badawczych w regionie
lubuskim, jak również o prowadzonych i planowanych kierunkach
i specjalnościach kształcenia realizowanych w uczelniach regionu.
Treść zadań obejmuje również wymianę informacji o potrzebach rynku pracy województwa w specjalnościach reprezentowanych przez
uczelnie i przedsiębiorstwa regionu. Szczególnym zadaniem Forum
będzie współudział w prezentacji
osiągnięć
naukowo-badawczych
i przemysłowych w ramach Dni Nauki organizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski.
Lubuskie Forum Nauki i Przedsiębiorczości będzie rzetelną podstawą
do utworzenia sprawnej sieci powiązań szeroko rozumianego środowiska gospodarczego. Niniejsze
Forum stanowi punkt wyjścia do
zharmonizowania i zdynamizowania współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym regionu, przy
akceptacji i wsparciu przez lokalne władze. Istotnym celem jest uzyskanie jak najszerszego konsensusu społecznego wokół przedmiotowej problematyki.
Justyna Patalas

cję wzrostową. Osoby z wykształceniem wyższym stanowią w regionie mniej niż 10 proc. ogółu zatrudnionych.
Problemem dalszego rozwoju regionu jest zwiększenie
szans absolwentów na znalezienie pracy w regionie
i powstrzymanie ucieczki ludzi najlepiej wykształconych
i dynamicznych do innych regionów Polski i Unii Europejskiej. Nieustanna ucieczka ludzi najlepiej wykształconych jest barierą rozwoju nie tylko regionu lubuskiego, ale
i Brandenburgii. Tworzenie mechanizmów, które spowodują zatrzymanie tej grupy ludzi w regionie, zwiększenie
atrakcyjności Uniwersytetu Zielonogórskiego jako uczelni
zwiększającej szansę zatrudnienia absolwentów, pozwoli
na podniesienie konkurencyjności gospodarki regionalnej i może stać się kolejnym czynnikiem wspierającym
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