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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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Informacje ogólne o Rzeczniku Bolońskim
W październiku 2005 roku Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej i Erasmus Student Network Polska podpisali porozumienie mające na celu powołanie Studenckich
Rzeczników Bolońskich.
Studenccy Rzecznicy Bolońscy będą pełnili na swoich macierzystych uczelniach funkcje studenckich doradców w kwestiach
związanych z realizacją założeń Procesu Bolońskiego.
Proces Boloński został zapoczątkowany 19 czerwca 1999 r.,
kiedy to ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe z
29 krajów Europy, podpisując Deklarację Bolońską, zobowiązali się do utworzenia do 2010 roku wspólnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher
Education Area). Głównym celem przyświecającym sygnatariuszom Deklaracji było zintensyﬁkowanie europejskiej
mobilności absolwentów szkół wyższych oraz poprawienie
szans na zatrudnienie obywateli Europy na światowym rynku
pracy, co przekładać się będzie na zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności europejskich systemów szkolnictwa
wyższego.
Zakres obowiązków Rzecznika Bolońskiego będzie obejmował m.in.:
 przyjęcie systemu czytelnych i porównywalnych stopni (tytułów zawodowych), także poprzez wdrożenie Suplementu
do Dyplomu;
 promocję tzw. europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego w zakresie m.in. współpracy międzyinstytucjonalnej
oraz tworzenia innowacyjnych programów kształcenia i badań.
 współpraca Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego z Europejską Przestrzenią Badawczą .
 ECTS to system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta na uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą. System ECTS jest wdrażany przez coraz
większą liczbę uczelni europejskich, a najszersze zastosowanie systemu obserwuje się w uczelniach uczestniczących w
wymianie studentów Programu Sokrates/Erazmus.
2. Forum Organizacji Studenckich
Przedstawiciele wszystkich organizacji i kół naukowych spotykają się z członkami Parlamentu Studenckiego w co drugi
wtorek w pokoju nr 15 w DS „Wcześniak”. Omawiane są na
nim wspólne projekty całej społeczności studenckiej.
3. Strona Parlamentu Studenckiego
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nowej strony internetowej Parlamentu www.samorzad.uz.zgora.pl
Zamieszczane są na niej wszystkie informacje o działalności
Parlamentu Studenckiego UZ, jak również o wszelkich inicjatywach studenckich.
4. Premiery studenckie w Teatrze Lubuskim.
Parlament Studencki UZ zorganizował dla studentów naszego
Uniwersytetu Premiery Studenckie w Teatrze Lubuskim.
W miesiącu styczniu odbyły się dwie premiery:
- EGZEKUTOR- 10.01.2006 r.
- HARPAGON- 17.01.2006 r.
Cena biletu za okazaniem legitymacji studenckiej wynosi 5
złoty.
5. Przygotowania do Bachanaliów
Trwają przygotowania do studenckiego święta.
W tym celu przedstawiciele Parlamentu Studenckiego spotkali się z władzami miasta Zielona Góra: z zastępcami Prezydenta Miasta Piotrem Barczakiem i Maciejem Kozłowskim.
Poza tym złożono wnioski do Urzędu Miasta o przyznanie
dotacji ze środków publicznych na wykonanie zadań przez
organizacje pożytku publicznego. Złożono projekty w ramach
Bachanaliów.
6. Biuro Parlamentu na campusie A
Od 18 stycznia na Campusie A będą odbywały się dyżury
członków Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Biuro będzie otwarte w środy 11.00 - 13.00 i
czwartki 8.00 - 10.00 (sala nr 17).
7. Inicjatywy kulturalne
14 grudnia w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się
„Dobroczynny Koncert Świąteczny” w ramach Akcji Uniwersytet Dzieciom.
W trakcie koncertu usłyszano grupy „God Sever”, „Justyna
Świrniak Quartet”. Obejrzano również pokaz multimedialny
Koła Artystycznego PWW.
Katarzyna Górska
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Fakty,
poglądy, opinie
Śmierć narodu
(...)Splot wielu przyczyn spowodował też upadek Imperium
Rzymskiego, które przez ponad 400 lat rozciągało się wokół
Morza Śródziemnego. Północne granice cesarstwa w Europie opierały się o Ren i Dunaj. Ogromne terytorium spinała
sieć dróg, dzięki którym łatwo przemieszczały się armie i kwitł
handel. Pax Romana strzegło kilkadziesiąt legionów. Już w V
w. n.e. Cesarstwo Rzymskie na Zachodzie przestało jednak
istnieć. Za tradycyjną datę jego końca przyjmuje się 4 września 476 r., kiedy germański wódz Odoaker obalił ostatniego
cesarza Romulusa Augustulusa. Imperium nie upadło jednak
dlatego, że barbarzyńskie plemiona urosły w siłę i zaatakowały stolicę cesarstwa. W 1984 r. niemiecki prof. Alexander
Demandt doliczył się aż 210 teorii, które próbowały wyjaśnić
upadek starożytnego Rzymu!
Brytyjski historyk Edward Gibbon twierdził w drugiej połowie
XVIII wieku, że koniec Imperium Romanum nastąpił z przyczyn ideologicznych: Rzymianie utracili cnoty obywatelskie i
motywację do obrony imperium. W legionach, składających
się początkowo tylko z obywateli, po kilkuset latach byli głównie barbarzyńscy najemnicy, którzy nie mieli motywacji, aby
bronić Rzymu przed innymi barbarzyńcami. Inni badacze
zwrócili uwagę na fatalny system ekonomiczny cesarstwa.
Dochody imperium pochodziły głównie z łupów wojennych,
a to źródło wyschło w II wieku n.e., kiedy Rzymianie zahamowali terytorialną ekspansję. Cały czas rosły jednak koszty
utrzymania armii i pełnego przepychu dworu cesarskiego.
Kryzysowi ekonomicznemu towarzyszyło pogarszania się
stanu zdrowia Rzymian. Życie większości obywateli w przeludnionych miastach urągało wszelkim zasadom higieny, a to
sprzyjało epidemiom. W 165 r. n.e. powracające ze wschodu
wojska rzymskie przywlokły chorobę, nazwaną zarazą Aureliusza, która uśmierciła w cesarstwie 5 mln ludzi. W 541 r.
n.e. w Konstantynopolu wybuchła epidemia, która dotarła aż
do Francji i zabiła 25 mln osób.
W XXI wieku ludziom grozi ocieplenie klimatu i kolejna epidemia,
tym razem wywołana przez ptasią grypę. Jared Diamond twierdzi, że przyczyny upadku wielkich kultur są wciąż takie same, bo
tacy sami są tworzący je ludzie. Zmieniają się tylko cywilizacje

Marta Landau
Tygodnik „Wprost”, 26 grudnia

Matka Boska się nie zjawi
Chciałem zadać panu pytanie, czy życie ma sens, ale jest
ono tak rozległe albo tak banalne, że zapytam inaczej:
jaką życie ma przyszłość?
– Jeśli pyta pan o przyszłość ludzkości, to myśląc o tym,
niezmiennie odczuwam niepokój. Zmierzamy bowiem nieuchronnie w stronę konﬂiktu nuklearnego. Nie wiem jednak,
kiedy nastąpi ostateczne starcie, bo gdybym to wiedział,
pewnie siedziałbym zamknięty u amerykańskiego prezydenta w kasie pancernej.
To straszna prognoza.
– Straszna, ale poparta faktami. Wystarczy spojrzeć choćby
na następujący fragment krajobrazu politycznego: z chwilą,
gdy Teheran ogłosił, że chce kontynuować program nuklearny, izraelski polityk Benjamin Netanjahu oświadczył, iż ma
plan zbombardowania irańskich ośrodków atomowych, a w
odpowiedzi Teheran zakupił od Rosjan rakiety średniego i
krótkiego zasięgu, które mają być użyte w razie ewentualnego ataku. Takie napięcie nie rokuje długotrwałego pokoju.
Myśli pan, że Stany Zjednoczone mogą stracić nad tym
wszystkim kontrolę?
– Ale Stany Zjednoczone, jak powiedział kanadyjski premier
Paul Martin, to gigant bez głowy. Prezydent Bush ma bowiem
tę właściwość, że jest głupi. Świadczy o tym choćby fakt, że
wystąpił przeciwko teorii ewolucji na rzecz tzw. inteligentnego
projektu, w którym chodzi o to, że nie wiadomo, o co chodzi.

