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jących wymianę poglądów osobom zajmującymi się
problemami kształcenia zintegrowanego, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.
Katarzyna Kochan

Jak organizować edukację w szkole podstawowej? Poradnik dyrektora szkoły. MEN, Warszawa 2008.
2
A. Nalaskowski, Przestrzenie i miejsca szkoły. Oﬁcyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002, s. 81.
1

Konferencje i spotkania
2 – 3 września 2008 roku w Wielkiej Łomnicy (Słowacja) odbyła się Międzynarodowa Konferencja nt. TECHNICKÉ VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELÁVANIA. Organizatorem konferencji
były: Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bytrzycy,
Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze oraz Uniwersytet Preszowski. W obradach Konferencji brał udział
dr hab. Mirosław Kowalski (Zakład Teorii Wychowania
i Pedeutologii), który wygłosił referat nt.: NEW TECHNOLOGY AND HEALTH SOCIAL (PEDAGOGICAL
DIMENSIONS).
27 listopada 2008 roku w Ružomberku (Słowacja)
odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.
Problematika slovného hodnotenia v súčasnej škole.
Konferencja organizowana była przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu w Ružomberku oraz Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W obradach Konferencji brał udział
dr hab. Mirosław Kowalski (Zakład Teorii Wychowania i
Pedeutologii), który wygłosił referat nt.: School assessment within health education (towards responsibility for
young generations' health).
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Bezpłatny kurs pedagogiczny dla słuchaczy
studiów doktoranckich
24 lutego 2009 r. rozpoczyna się w Uniwersytecie Zielonogórskim Kurs pedagogiczny dla słuchaczy studiów
doktoranckich. Jego celem jest umożliwienie uczestnikom poszerzenia swoich kompetencji pedagogiczno psychologicznych. W ramach kursu słuchacze zdobędą
wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
oraz wybranych przez siebie fakultetów. Zajęcia będą
odbywały się w formie wykładów i warsztatów we wtorki
w godzinach 16.00-20.00 w Campusie B. Kierownikiem
kursu jest dr Klaudia Błaszczyk z Zakładu Teorii Wychowania i Pedeutologii (Wydział Pedagogiki, Socjologii i
Nauk o Zdrowiu). Serdecznie zapraszamy!
Kontakt: e-mail: K.Blaszczyk@wpsnz.uz.zgora.pl
Klaudia Błaszczyk
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...Dział Nauki
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli
akademickich

Przy występowaniu z wnioskiem o przyznanie Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązuje Rozporządzenie z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie
w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich
(DZ.U. 2007, nr 139, poz. 978).
Nagrody przyznaje się w szczególności za:
1.

2.
3.

4.
5.

***
27 listopada 2008 roku w Ružomberku (Słowacja)
odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.
Problematika slovného hodnotenia v súčasnej škole.
Konferencja organizowana była przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu w Ružomberku oraz Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W obradach Konferencji brał udział
dr hab. Mirosław Kowalski (Zakład Teorii Wychowania i
Pedeutologii), który wygłosił referat nt.: School assessment within health education (towards responsibility for
young generations' health).
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6.

oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, udokumentowane:
■ publikacjami naukowymi, mającymi istotny
wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań,
■ pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i
projektowymi, charakteryzującymi się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, lub
pracami artystycznymi;
wyróżnione rozprawy habilitacyjne i doktorskie;
kształcenie kadr naukowych potwierdzone podejmowaniem zainicjowanej problematyki badawczej
przez innych pracowników nauki, pełnieniem funkcji promotora, konsultanta i opiniodawcy innych
prac naukowych lub recenzenta;
autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się
podręczników, skryptów, przewodników metodycznych albo programów nauczania;
osiągnięcia organizacyjne, w tym konkretne działania, które spowodowały istotną poprawę warunków
pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu
prac dyplomowych;
całokształt dorobku

Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej może dotyczyć zespołu, w skład którego wchodzi nie więcej niż
dziesięciu członków. Udział każdego z nich w powstaniu
osiągnięcia powinien być określony procentowo, w zależności od wkładu pracy w uzyskanym osiągnięciu.
Nagrody za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne
dotyczą osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.
Nagrody za osiągnięcia organizacyjne dotyczą osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku akademickim.
Nagrody mają charakter nagród indywidualnych lub
zespołowych, z tym że nagrody za osiągnięcia organizacyjne albo za całokształt dorobku mają charakter nagród indywidualnych.
Nauczyciel akademicki może otrzymać w danym roku
kalendarzowym jedną nagrodę za osiągnięcia naukowe
albo dydaktyczne oraz w danym roku akademickim jedną nagrodę za osiągnięcia organizacyjne.
Wnioski przygotowywane są w jednostkach organizacyjnych kandydatów do nagród lub jednostkach pozawydziałowych.
Wnioski należy składać w Dziale Nauki do dnia 16
marca 2009 roku.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Działu Nauki pod adresem:
http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/kadra/nagrody_
pl.html#MEN
Anna Ucińska
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...Centrum Przedsiębiorczości
i Transferu Technologii
Realizacja projektów na rzecz przedsiębiorczości przez CPTT w 2008 roku
Działające na Uniwersytecie Zielonogórskim Centrum
Przedsiębiorczości i Transferu Technologii realizuje
obecnie dwa projekty dotyczące rozwoju i wspomagania przedsiębiorczości w naszym regionie: Kreator Innowacyjności - ﬁnansowany przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz B2Europe West Poland w
ramach sieci Enterprise Europe Network, ﬁnansowany
z 7. Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności
i innowacji.
W ramach programu Kreator Innowacyjności CPTT
realizuje projekt: „Standardy współpracy nauki z gospodarką w województwie lubuskim” od stycznia 2008
roku. Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie nauki
i gospodarki dotyczące wzajemnej współpracy. Stanowi
pomost łączący sektor badawczy i sektor MSP poprzez
wspieranie inicjatyw studentów i pracowników uczelni w
zakresie podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć
i promocji przedsiębiorczości. Program zachęca do
podnoszenia kwaliﬁkacji kadry akademickiej w zakresie
przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.
Realizację projektu rozpoczęto od przeprowadzenia
badań ankietowych w ﬁrmach województwa lubuskiego,
w wyniku którego powstał raport nt.: Charakterystyka
zleceń przedsiębiorstw w woj. lubuskim dla Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod red. prof. Józefa Korbicza, dr
inż. Justyny Patalas oraz dr inż. Romana Kielec.
W poprzednim roku, w ramach projektu przeprowadzono konferencję Dialog w biznesie, która odbyła się
w dniach 19 – 20 września, w Pałacu Wiejce pod Skwierzyną. Udział w niej wzięło 25 przedsiębiorców z woj.
lubuskiego oraz przedstawiciele naszej uczelni. Podczas konferencji wypracowano wzorcowe karty zleceń
od przedsiębiorstw dla Uniwersytetu Zielonogórskiego,
które będą stanowić podstawę przy kontaktach ﬁrm z
CPTT.
W odpowiedzi na zainteresowanie przedsiębiorców,
w miesiącach listopad i grudzień 2008 roku w ramach
projektu zorganizowano cztery warsztaty:
Zarządzanie procesami produkcji - odbyły się dnia 29
listopada; prowadził je dr inż. Roman Kielec, omawiając m.in. wdrażanie innowacji na poziomie planowania
produkcji i realizacji projektów, a także nową metodę
zarządzania procesami produkcji opartą na sztucznej
inteligencji; w warsztatach uczestniczyło 19 przedsiębiorców.
Racjonalizacja montażu – przeprowadzone 30 listopada, przez mgr inż. Michała Sąsiadka; omówiono metody
planowania i kierowania procesem montażu; w warsztatach wzięło udział 19 osób.
Praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej – zrealizowane 2 grudnia przez dr inż. Justynę Patalas, Akredytowanego Konsultanta Funduszy
Europejskich, na których poinformowano o dostępnych
funduszach z LRPO umożliwiających współﬁnansowanie inwestycji przez przedsiębiorstwa woj. lubuskiego;
uczestniczyło w nich 26 przedstawicieli ﬁrm z sektora
MSP;
Obsługa i programowanie obrabiarek CNC – w dniu
3 grudnia dr inż. Albert Lewanowski omówił podstawy
programowania obrabiarek CNC, przygotowanie ich do
obróbki oraz diagnostykę procesu skrawania; udział w
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szkoleniu wzięło 16 przedstawicieli ﬁrm z woj. lubuskiego.
W wyniku przeprowadzonych działań w 2008 r. powstał dokument określający standardy współpracy
sektora MSP z Uniwersytetem Zielonogórskim wraz z
metodologią. Opracowano również strategię Punktu
Promocji Przedsiębiorczości, działającego w strukturze
CPTT, mającego być ośrodkiem pierwszego kontaktu
ﬁrm z uczelnią.
Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z serwisem internetowym, który powstał na potrzeby projektu
(http://www.cptt.uz.zgora.pl/wng/), gdzie znajdują się
dokumenty powstałe podczas prac nad projektem, podsumowanie konferencji i warsztatów oraz zapowiedzi
działań w roku 2009.
B2Europe West Poland to kolejny projekt realizowany
przez CPTT, w ramach sieci Enterprise Europe Network
Jest to inicjatywa koordynowana przez Komisję Europejską, mająca na celu wspieranie biznesu, powstała w
wyniku zintegrowania działalności dotychczas istniejących sieci Euro Info Centres i Innovatiotion Relay Centres. Umożliwiło to zaoferowanie kompleksowych usług
dla MSP, pomagając tym samym rozwinąć potencjał i
zdolności innowacyjne tych przedsiębiorstw.
W Polsce ośrodki sieci są skupione w czterech konsorcjach obejmujących swym zasięgiem terytorium całego
kraju. B2Europe West Poland obejmuje Polskę zachodnią, czyli konsorcjum skupione wokół Wrocławskiego
Centrum Technologii. Ośrodek ten koordynuje projekt
na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Działania Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii w projekcie B2Europe, zgodnie z założeniami
EEN, polegają na:
1. udzielaniu informacji i doradzaniu w zakresie funkcjonowania rynku wewnętrznego w obszarach: prawa wspólnotowego, ﬁnansowania przedsiębiorstw,
polityki badawczo-rozwojowej, przetargów publicznych;
2. pośredniczeniu w zgłaszaniu do Komisji Europejskiej uwag/zastrzeżeń do funkcjonowania rynku wewnętrznego;
3. wsparciu w rozwijaniu współpracy transgranicznej (wyszukiwanie partnerów biznesowych, misje,
wsparcie negocjacji);
4. udzielaniu informacji i doradzaniu w zakresie rozwoju innowacji poprzez wykorzystanie prac badawczych w przedsiębiorstwach;
5. organizowaniu spotkań branżowych, wizyt w ﬁrmach, audytów technologicznych, organizowaniu
misji zagranicznych, wyszukiwaniu nowych technologii, szkoleń z wprowadzania innowacji na wszystkich poziomach;
6. opracowywaniu proﬁli technologicznych ﬁrm;
7. organizowaniu szkoleń na temat 7. PR i możliwości
wykorzystania środków przez MSP;
8. współpracy z partnerami sieci w konsorcjum
B2Europe West Poland, w Polsce i Europie.
Projekt B2Europe w Uniwersytecie Zielonogórskim
jest realizowany od lipca ubiegłego roku. W ciągu 6 miesięcy zrealizowano znaczną część zaplanowanych na
2008 rok zadań. Z usług naszego ośrodka skorzystało
57 podmiotów gospodarczych, w tym przedstawiciele
sektora MSP, jednostki naukowe oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.
W tym czasie zorganizowano seminaria na następujące tematy:
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- Lubuski Regionalny Program Operacyjny – fundusze
strukturalne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Seminarium poprowadziła pani mgr Katarzyna Skrzypek – Akredytowany Konsultant Funduszy
Europejskich;
- Znak CE (dokumentacja techniczna, Dyrektywy Nowego Podejścia, oznakowanie CE). Szkolenie przeprowadzili Rok Hrovatin i Jane Furlan ze Słoweńskiego Instytutu Jakości i Metrologii SIQ;
- Zarządzanie innowacyjnością. Osobami prowadzącymi szkolenie byli: prof. Ilona Politowicz, prof. Bogdan
Ślusarz oraz mgr Jan Stachowicz;
- Innowacje w przedsiębiorstwach – źródła ﬁnansowania i dobre praktyki. Zajęcia poprowadzili: prof. Bogdan Ślusarz, mgr Jan Stachowicz i mgr inż. Ryszard
Sąsiadek.
W trakcie realizacji projektu konsultanci wprowadzili
do europejskich baz danych 20 proﬁli kooperacyjnych
lub technologicznych ﬁrm z terenu naszego województwa. Na ich podstawie można wyszukać potencjalnych
partnerów do współpracy, jak również zainteresować
swoja ofertą technologiczną ﬁrmy europejskie.
W kolejnym roku realizacji projektu, oprócz dotychczasowej działalności, CPTT będzie organizatorem misji gospodarczych, spotkań brokerskich oraz szkoleń i
warsztatów na temat funkcjonowania Rynku Wewnętrznego, polityki Unii Europejskiej w kwestii MSP oraz innowacyjności i ﬁnansowania działań.
Szczegółowe informacje na temat projektu oraz aktywności CPTT znajdują się pod adresem internetowym: http://www.cptt.uz.zgora.pl/ w zakładce: Enterprise Europe Network.
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Olimpiada
biologiczna na UZ

Do chlubnej tradycji
należy już organizowanie na Wydziale
Inżynierii
Lądowej
i Środowiska Olimpiady
Biologicznej
uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego.
Także w tym roku w
dniach 24-25.01.2009
roku Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej zorganizował
XXXVIII z kolei edycję
tego konkursu. Do
zawodów przystąpiło 85 uczniów z 17 lubuskich szkół. W pierwszym dniu
uczestnicy pisali test, w drugim zaś wyłonieni najlepsi
odpowiadali przed jury w składzie: prof. Marlena Piontek, prof. Henryk Greinert, dr Bartłomiej Najbar, mgr inż.
Katarzyna Bednar, mgr inż. Jakub Kostecki. Spośród
11 ﬁnalistów, do zawodów centralnych w Warszawie
zakwaliﬁkowało się 5 osób z dwóch lubuskich szkół (3
osoby z I LO w Zielonej Górze, 2 osoby ze Społecznego
LO w Żarach). Pierwszą pozycję zajął Filip Tyliszczak z
Aleksandra Weber-Danilewicz, Kinga Włoch
I LO. Wyróżniono 3 uczniów, których prace były najlepsze. Prace te zostały wysłane do Komitetu Głównego
Olimpiady Biologicznej w Warszawie
W trakcie trwania olimpiady zorganizowano także
spotkanie z nauczycielami, na którym oprócz spraw or...Park Naukowo Technologiczny
ganizacyjnych, zaprezentowano wykład przewodniczącej KOOB prof. Marleny Piontek pt. Mikotoksyny wytwaPosiedzenie Rady i Zarządu Fundacji Unirzane przez sinice.
Uczniów podjęto obiadem zorganizowanym w stołówwersytetu Zielonogórskiego na rzecz Parku
ce akademickiej. Wszyscy zawodnicy otrzymali Atlas
Naukowo- Technologicznego
Grzybów pleśniowych Marleny Piontek, zaś najlepsi
19 grudnia 2008 r. w siedzibie Akademickiego Inku- zostali wyróżnieni wydawnictwami albumowymi ufundobatora Przedsiębiorczości UZ odbyło się posiedzenie wanymi przez WFOŚiGW w Zielonej Górze.
Rady i Zarządu Fundacji Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zawody centralne odbędą się w kwietniu w Warszana rzecz Parku Naukowo-Technologicznego (FUZPNT). wie i wszyscy członkowie KOOB trzymają kciuki za
W czasie obrad przedstawiono nową wizję Parku Na- naszych lubuskich olimpijczyków, aby udało się im, jak
ukowo-Technologicznego (PNTUZ) i obecny stan prac w poprzednich latach bywało, zakwaliﬁkować na Olimnad jego budową. Gośćmi spotkania byli kierownicy piadę Międzynarodową, odbywającą się w tym roku
Centrów uwzględnionych w nowej wizji Parku, którzy w Japonii.
przedstawili prezentacje na temat podległych im jednoBarbara Walczak
stek. Kolejno wystąpili:
− prof. Grzegorz Benysek - Centrum Zrównoważonego
Budownictwa,
− prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik - Centrum Innowacyjne LIFE SCIENCE,
− dr inż. Wojciech Zając - Centrum Innowacyjnych
Technologii Informatycznych i Przemysłowych CITech.
Podczas dyskusji podjęto tematy związane z rozwojem PNTUZ, omówiono możliwości współpracy Parku z
przemysłem, a w szczególności z przedsiębiorcami województwa lubuskiego. Poza tym członkowie Rady i Zarządu FUZPNT obejrzeli fragment przygotowywanego
ﬁlmu reklamowego Parku Naukowo-Technologicznego.
Katarzyna Skrzypek
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