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Uniwersytet Zielonogórski otrzymał z Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa doﬁnansowanie na realizację Projektu pt. Podnoszenie kwaliﬁkacji językowych osób pracujących w województwie lubuskim, w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II,
Działanie 2.1.
1 stycznia 2006 r. rozpoczęto realizację Projektu, a
jego zakończenie przewidziano na 31.01.2008 r. Projekt
dotyczy nauki języków obcych. Skierowany jest do pracujących osób dorosłych chcących podnosić swoje
kwaliﬁkacje i przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego. Potrzeba
realizacji Projektu została poparta przeprowadzonymi
badaniami na grupie 2177 osób.
Udział w Projekcie Beneﬁcjentów Ostatecznych jest
dobrowolny. Charakterystyczną cechą Projektu jest sposób organizowania zajęć. Nauczanie ma odbywać się
w wybranych urzędach gmin (Jednostkach Samorządu
Terytorialnego) województwa lubuskiego, do których
będą dojeżdżać lektorzy. Podejście to, jest innowacyjne
dla uczelni i różne od dotychczas organizowanych form
nauki języków obcych.
Projekt przewidziany jest na 2 lata i składa się z czterech semestrów. Zajęcia odbywać się będą po godzinach
pracy, 3 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne dla grupy. Zajęcia prowadzone będą w grupach 8-osobowych.
Łącznie w 27 grupach jest 216 miejsc. Do realizacji przewidzianych jest 528 godzin na jedną osobę/grupę. Każdy
semestr kończy się egzaminem. Uczestnicy na zakończenie otrzymają świadectwo oraz będą mieli możliwość
uzyskania certyﬁkatu TELC na poziomie B1.
W związku z powyższym, zostały podjęte również działania mające na celu utworzenie Bazy Lektorów. Osoby,
które zarejestrują się w Bazie Lektorów będą miały możliwość uczestniczenia w realizacji Projektu. Dodatkowo
będą miały możliwość otrzymywania bieżących informacji
o podejmowanych przez Uniwersytet Zielonogórski działaniach edukacyjnych z zakresu nauczania języków obcych.
Oferta skierowana jest do osób posiadających uprawnienia do nauczania języków obcych. W ramach obecnie

realizowanego Projektu oferta skierowana jest w
szczególności do osób posiadających uprawnienia do
nauczania j. niemieckiego i j. angielskiego.
Adres strony Internetowej Projektu:
http://ala.snhs.uz.zgora.pl/projekty/up/
Partnerzy Projektu:
1. Urząd Miejski w Gubinie (niemiecki)
2. Urząd Gminy w Bobrowicach (angielski)
3. Urząd Gminy w Bytnicy (niemiecki)
4. Urząd Gminy w Maszewie (niemiecki)
5. Urząd Miejski w Świebodzinie (niemiecki)
6. Urząd Miejski w Zbąszynku (angielski)
7. Urząd Gminy w Skąpem (niemiecki)
8. Urząd Gminy w Szczańcu (angielski)
9. Urząd Miejski w Babimoście (niemiecki)
10. Urząd Miejski w Kargowej (niemiecki)
11. Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim (niemiecki)
12. Urząd Gminy w Sulechowie (angielski)
13. Urząd Gminy w Trzebiechowie (angielski)
14. Urząd Gminy w Zielonej Górze (niemiecki)
15. Starostwo Powiatowe w Żaganiu (angielski)
16. Urząd Miejski w Gozdnicy (niemiecki)
17. Urząd Miejski w Iłowej (niemiecki)
18. Urząd Miejski w Szprotawie (niemiecki)
19. Starostwo Powiatowe w Żarach (angielski)
20. Urząd Miejski w Łęknicy (niemiecki)
21. Urząd Miasta w Jasieniu (niemiecki)
22. Urząd Miejski w Lubsku (niemiecki)
23. Urząd Gminy w Brodach (niemiecki)
24. Urząd Gminy w Lipinkach Łużyckich (niemiecki)
25. Urząd Gminy w Przewozie (niemiecki)
26. Urząd Gminy w Trzebielu (niemiecki)
27. Urząd Gminy w Żarach (angielski)
Osoby zainteresowane otrzymaniem szczegółowych
informacji o realizacji Projektu proszone są o kontakt z
Koordynatorem Projektu.
e-mail: projekt_PKJ@uz.zgora.pl
Robert Wysocki

Rekrutacja
2006/2007

Intensywne działania promocyjne rekrutacji roku akademickiego 2006/2007 rozpoczęliśmy udziałem w Targach
Edukacyjnych w Lubinie już 18 listopada 2005 r. Następne
targi odbyły się 4 stycznia 2006 r. w Głogowie. Uniwersytet
Zielonogórski uczestniczył w nich już kolejny raz.
Nasze stoisko w Głogowie odwiedzili uczniowie 55
klas maturalnych, tj. ok. 1465 uczniów i uczniowie 55
klas przed maturalnych ze szkół ponadgimnazjalnych
z terenu Powiatu Głogowskiego oraz zaproszeni maturzyści z powiatów ościennych. Głów-nym celem udziału
Uniwersytetu było przybliżenie maturzystom oraz innym
zainteresowanym uczniom szkół ponadgim-nazjalnych
swojej oferty edukacyjnej.
W najbliższym czasie Biuro Promocji będzie reprezentowało UZ w kolejnych imprezach targowych, które odbędą się m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Legnicy,
Gorzowie Wlkp. i Nowej Soli.
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