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Podwójne
dyplomy
Po raz kolejny na Uniwersytecie Zielonogórskim wręczono
dyplomy absolwentom Zintegrowanych Studiów Zagranicznych. W uroczystości wzięli udział absolwenci i ich zielonogórscy promotorzy, władze Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ, a dyplomy wręczyli: prorektor
ds. jakości kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego prof.
Wielisława Osmańska-Furmanek oraz prof. Dr.-Ing. Marius
Klyta. Absolwenci Zintegrowanych Studiów Zagranicznych
otrzymują dyplomy ukończenia obu uczelni.
Zintegrowane Studia Zagraniczne Fachhochschule Giessen-Friedberg i Uniwersytetu Zielonogórskiego (ZSZ FH
- UZ) są wspólnym przedsięwzięciem obydwu uczelni w ramach trwającej od grudnia 1997 r. współpracy partnerskiej.
Studia prowadzone są w dwóch językach (polskim i niemieckim), odbywają się częściowo na obydwu uczelniach
i kończą się pracą dyplomową prowadzoną równocześnie
przez opiekunów z obydwu uczelni. Obydwie strony uznają
wzajemnie programy studiów odpowiednich kierunków realizowanych na obu uczelniach.
Studia dotyczą studentów studiów magisterskich kierunków elektrotechnika i informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ze strony niemieckiej do współpracy został włączony
Wydział Elektrotechniki i Techniki Informacji (Fachbereich
Elektro- und Informationstechnik (EI)) oraz Wydział Matematyki, Nauk Przyrodniczych i Informatyki (Fachbereich
Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik (MNI)).
Od 1998 r. ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego w ZSZ
uczestniczyło 27 studentów (13 – informatyka, 14 – elektrotechnika).
Główne obszary współpracy między Uniwersytetem Zielonogórskim (UZ) i Fachhochschule Giessen-Friedberg (FH
G-F) poza Zintegrowanymi Studiami Zagranicznymi są następujące:
1. Prowadzenie wspólnych prac badawczych
2. Organizacja wspólnych sympozjów naukowych
3. Studia magisterskie uzupełniające
Każdego roku w maju i listopadzie spotykają się delegacje obu uczelni dla podsumowania osiągniętych wyników
wynikających ze współpracy pomiędzy uczelniami oraz
ustalenia planu wspólnych przedsięwzięć na następny rok.
W trzecim roku współpracy (rok 2000) do partnerstwa przystąpiły dwie inne uczelnie: Politechnika Lwowska z Ukrainy
oraz Uniwersytet Techniczny z Tallina (Estonia).
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Z życia Parlamentu
Studenckiego UZ
1 grudnia 2005 roku został zaprzysiężony nowo wybrany
Parlament Studencki UZ.
Skład parlamentu liczy 18 osób.
Przewodniczącą została Maria Małecka, a sekretarzem Karolina Łapacz.
Pracę parlamentu koordynują następujące komisje :
- Komisja Socjalno-Bytowa przewodniczący Kamil Rachwał,
członkowie: Michał Grzegorek, Paweł Horodek, Sylwia Świątek, Łukasz Tomala – Dział Domów Studenckich
- Komisja ds. Kultury i Sportu przewodnicząca Małgorzata
Majer, członkowie: Sławomir Kozieł, Daniel Macała,
Ilona Matejko – Koła Naukowe, Malwina Posmyk
- Komisja Regulaminowo-Dydaktyczna przewodniczący
Marcin Owsiany, członkowie: Katarzyna Górska, Ilona Matejko, Arkadiusz Mieczyński, Sylwia Świątek, Grzegorz
Żarczyński
- Komisja ds. Kontaktów Pozauczelnianych przewodniczący
Przemysław Oczyp, członkowie: Katarzyna Górska – Media,
Paweł Horodek, Karolina Łapacz, Daniel Macała – Dział
Sponsoringu, Ilona Matejko, Arkadiusz Mieczyński, Jakub
Pieróg, Łukasz Tomala, Grzegorz Żarczyński – Informatyk
SPOTKANIA PARLAMENTU STUDENCKIEGO
Spotkania z prorektorem ds. studenckich prof. Longinem
Rybińskim.
Na pierwszym spotkaniu z prorektorem przedstawiono skład
nowo wybranego parlamentu i omówiono program wspólnego działania.
GRUDZIEŃ
Na pierwszym spotkaniu z prorektorem przedstawiono skład
nowo wybranego parlamentu i omówiono program wspólnego działania.
Spotkanie przedstawicieli parlamentu z prorektorem ds. studenckich prof. Longinem Rybińskim, dr. inż. Januszem
Baranowskim – Dyrektorem Centrum Komputerowego oraz
mgr. inż. Tadeuszem Chronowskim – dyrektor UTBS.
Celem spotkania było wprowadzenie niższych opłat za internet w akademikach.
W konsekwencji od 01.01.2006 r. studenci zamieszkujący
w domach administrowanych przez Centrum Komputerowe
będą płacili miesięcznie 20 zł, a mieszkańcy domów administrowanych przez Stowarzyszenie Użytkowników Internetu
zapłacą miesięcznie 15 zł.
STYCZEŃ
 Spotkanie przedstawicieli parlamentu z prorektorem ds.
studenckich prof. Longinem Rybińskim związane z Funduszem Pomocy Materialnej. Omówiono na nim bieżące
sprawy takie jak: zwiększenie kwoty na stypendia, podział
funduszy na działalność organizacji i kół naukowych. Podjęto również rozmowy na temat włączenia (od października 2006 roku) ceny za internet w Domach Studenckich do
ceny za akademik.
 Spotkanie przedstawicieli parlamentu z prorektorem ds.
studenckich prof. Longinem Rybińskim związane z
umarzaniem odsetek karnych za nie wpłacanie w terminie
czesnego za studia zaoczne. Podjęto również temat przeznaczania dodatkowej dotacji z MEiN na dostosowanie
segmentów w DS Wcześniak na potrzeby studentów niepełnosprawnych.
 Spotkania z pracownikami uniwersytetu:
- z pełnomocnikiem ds. niepełnosprawnych studentów
mgr. Marcinem Garbatem na temat poprawy sytuacji studentów niepełnosprawnych na UZ
- 17 stycznia odbyło się spotkanie z prorektorem ds. Jakości Kształcenia prof. Wielisławą Osmańską-Furmanek i
pełnomocnikiem bolońskim Przemysławem Oczypem na
temat szerzenia idei Procesu Bolońskiego.
INICJATYWY PARLAMENTU STUDENCKIEGO:
1. Powołanie Studenckiego Rzecznika Bolońskiego.
Został nim Przemysław Oczyp.
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