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ARchIWUm UNIWERSYTETU Z IELONOGÓRSKIEGO /  Z cYKLU: UNIWERSYTETY śWIATA

Uniwersytety świata
„sakarya”

__ http://www.saUkampUs.com/sakarya-Universitesini-saU-
ogrencileri-icin-sakarya-adapazari-rehberi.html

__ Tomasz Mikiera
wydział humanistyczny

W dniach 12-14 grudnia ubiegłego roku  
prof. Wiesław Hładkiewicz uczestniczył w konfe-
rencji ICQH2013 (International Conference on Qu-
ality in Higher Education). Obrady odbywały się 
na Sakarya University, niedaleko jednego z naj-
większych i najludniejszych miast Turcji – Stam-
bułu. Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego wy-
głosił referat o znaczeniu komunikacji w nauce.

Przez północno-zachodnią część Turcji 
przepływa rzeka Sakarya, tuż obok znajduje  
się miasto o tej samej nazwie będące częścią 
jednej z tureckich prowincji. W mieście znaj-
duje się jeden z bardziej znanych, popularnych 
i znaczących uniwersytetów w Turcji. Jego hi-
storia sięga 1970 r., a obecnie oferuje możli-
wość studiowania na siedmiu wydziałach.

Uniwersytet posiada bogatą bibliotekę oraz nowoczesne 
budynki dydaktyczne (campus, kluby studenckie, obiekty 
sportowe), z których mogą korzystać studenci Erasmusa. 
Umowa partnerska między uniwersytetami obejmuje wy-
mianę kadry akademickiej w celu prowadzenia zajęć dy-
daktycznych w dziedzinie zarządzania oraz turystyki. Z tej 
oferty skorzystały m.in. uczelnie z Poznania i Rzeszowa.

W wywiadzie dostępnym na stronie Uniwersytetu Rze-
szowskiego (zbierającym wrażenia i opinie studentów po 
powrocie z wymiany) można wychwycić kilka interesują-
cych faktów. Przede wszystkim Sakarya, w porównaniu do 
Stambułu, jest przyjaźniejsza dla studenckiej kieszeni. 
Wiele optymizmu niesie za sobą część wywiadu, w której 
studentki bardzo pochlebnie wypowiadały się na temat 
otwartości oraz wyrozumiałości, zarówno społeczności stu-
denckiej, jak i kadry akademickiej. Do podróży zachęca 
także bezpłatny kurs języka tureckiego.

Badania naukowe w Turcji organizacyjnie podporządko-

wane są Ministerstwu Nauki i Techniki, przy którym dzia-
ła Rada Szkół Wyższych (kierująca badaniami naukowymi 
w szkołach wyższych różnego typu) oraz Rada Badań Na-
ukowych (kierująca dwunastoma państwowymi instytucja-
mi z zakresu nauk ścisłych i technicznych).

Oprócz instytutów państwowych badania stosowane 
i wdrożeniowe prowadzą prywatne instytuty przemysło-
we. Natomiast badania podstawowe prowadzone są w 26 
szkołach wyższych o statusie uniwersyteckim i na czterech 
politechnikach. Do największych i najstarszych turec-
kich uniwersytetów należą: Istanbul Universitesi (założony  
w XV wieku), Marmara Universitesi (zał. w 1883 r. i zreorga-
nizowany w 1982) oraz Ankara Universitesi (zał. w 1956 r.).

Na zakończenie chciałbym wyrazić nadzieję, że Sakarya 
Universitesi dołączy w przyszłości do szerokiego grona part-
nerskiego naszego Uniwersytetu. Bowiem wierzę, iż każdy 
z pracowników naukowych oraz studentów posiada w sobie 
uśpionego podróżnika, który tylko czeka na okazję do zwie-
dzania i odkrywania nieznanego.

praktyczne zajęcia dydaktyczne ze studentami studiujący-
mi na kierunkach związanych z pracą archiwalną. W pla-
nach Archiwum jest wyposażenie pracowni w stanowiska 
komputerowe, co pozwoli w przyszłości na korzystanie  
ze zbiorów odwzorowanych cyfrowo.

Jedną z funkcji Archiwum będzie także gromadzenie, 
opracowywanie i zabezpieczanie przedmiotów i materia-
łów związanych z Uniwersytetem oraz Politechniką Zielo-
nogórską i Wyższą Szkołą Pedagogiczną – w postaci druków, 
dokumentów, fotografii, itp. Umożliwi to w przyszłości 

utworzenie muzeum uczelnianego. Nie będzie to jednak 
możliwe bez wsparcia, dlatego też liczymy na życzliwość 
i zwracamy się z uprzejmą prośbą do byłych i obecnych 
pracowników i studentów byłych i obecnej Uczelni, a także 
do wszystkich, którzy posiadają w swoich archiwach pry-
watnych zdjęcia, publikacje prasowe, nagrania radiowe, 
nagrania video, a także inne dokumenty i pamiątki związa-
ne z historią kształtowania się środowiska akademickiego, 
o przekazanie ich w formie darowizny do Archiwum UZ,  
lub umożliwienie wykonania ich kopii.


