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projekt unijny na UZ
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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I Festiwal
KABARETU
I Festiwal Kabaretu, Zielona Góra 2005 to już historia. Wykonawcy wyjechali z Zielonej Góry wywożąc
statuetki Ericha von Patisohna, ale tylko te brązowe. Z
przyjemnością należy odnotować, że te najważniejsze
nagrody traﬁły w ręce zielonogórzan. I to nie dlatego,
że coś było tutaj wręczane „po znajomości”. Po prostu
Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe jest najlepsze. I
mimo tego, że codziennie rozśmieszały publiczność do
łez po trzy zespoły biorące udział w tym spotkaniu, to
po pierwsze: główną nagrodę czyli srebrną statuetkę
Ericha von Patisohna otrzymała Joanna Kołaczkowska
(Kabaret „Hrabi”) – można powiedzieć „pionierka” (mimo
młodego wieku) zielonogórskiego „kabareciarstwa”; a po
drugie: Nagrodę Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
otrzymało ZZK w całości, za zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Szczególnie należy podkreślić tutaj rolę
Janusza Rewersa (Kabaret „Ciach”), który mam nadzieję, że jak już ochłonie po swoim dyrektorskim debiucie, i
zapomni o kłopotach z organizacją imprezy, już niedługo
zacznie przygotowania do II Festiwalu...
Cieszy nas, że część splendorów po tym sukcesie
przypadła Uniwersytetowi. Trudno sobie wyobrazić,
abyśmy nie przyłączyli się do współorganizacji imprezy skazanej na sukces. Przyjęcie przez uczelnię
roli współorganizatora wydaje się zupełnie naturalne
– przecież to w uczelnianych klubach rodziła się dzisiejsza legenda Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego.
Słynny w całym kraju Klub Gęba jest przecież „kabaretowym inkubatorem”. Tam mimo małego metrażu (a
może właśnie dlatego?) młodzi artyści wywodzący się
ze studenckiego środowiska znajdują niepowtarzalną
atmosferę, zapał i pomysły do obśmiewania otaczającej
nas rzeczywistości.
esa

Poza tym odbywać się będą wyjazdowe spotkania
z młodzieżą, na które zapraszani są nauczyciele ze
wszystkich wydziałów UZ.
Zaplanowano już Dni Otwartych Drzwi (podczas
których odwiedzi naszą uczelnię kilka tysięcy osób. W
obu kampusach UZ dyżurować będą przedstawiciele
wszystkich wydziałów oraz osoby, które wyczerpująco będą udzielały odpowiedzi na nurtujące młodych
ludzi pytania związane z programem studiów, kierunkami studiów.
Przewidziane są również działania promocyjne w internecie, udział w Wirtualnych Targach Edukacyjnych,
gdzie internauci będą mieli możliwość poznania propozycji naszej uczelni. Planowane są też emisje reklam
prasowych m. in. w Gazecie Wyborczej (wydania zielonogórsko-gorzowskie), Gazecie Lubuskiej.
Patrycja Łykowska
Biuro Promocji
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