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umów międzypaństwowych. Doktoranci Uniwersyteu Vinh
są kształceni w ramach umowy między ministerstwami
edukacji obu krajów: pobyt pokrywany jest przez stronę
wietnamską, a nauka jest bezpłatna, zagwarantowana
przez stronę polską. Obie strony podkreślały wysoką jakość
kształcenia na UZ. Dowodzą tego trzej doktorzy z fizyki
i biologii kształceni na UZ, którzy po powrocie do Wietnamu orzymali granty NAFOSTED, najbardziej prestiżowe
granty dla naukowców w Wietnamie.
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Dotychczasowa współpraca obu uniwersytetów ograniczała
się do kierunków przyrodniczych i ścisłych, wyrażono więc
chęć rozszerzenia współpracy także w przedmiotach humanistycznych. Wyrażono przekonanie, iż współpraca ta
w najbliższym czasie powinna być zintensyfikowana, zaczynając od wymiany pracowników obu uczelni i wspólnych
badań naukowych.
12 grudnia
- delegacja UZ, składając kwiaty na grobie, oddała hołd
zmarłemu 4 października 2013 r. wybitnemu generałowi
wietnamskiego - Vo Nguyen Giap.
- zwiedzanie największej jaskini na świecie - Paradise
w Quang Binh.
13 grudnia
Przelot do Ho Chi Minh City (dawny Saigon)
- wizyta w filii VICAS w Ho Chi Minh City, gdzie znajduje
się największy w Wietnamie zbiór starych instrumentów
muzycznych. Podczas spotkania wskazywano na potrzebę
prowadzenia wspólnych badań z zakresu badania kultur
tradycyjnych i mniejszości narodowych oraz socjologii.
14 grudnia
- spotkanie z grupą wietnamskich absolwentów szkół wyższych w Polsce.
15 grudnia
- spotkanie w Państwowej Akademii Muzycznej w Ho Chi
Minh City. Delegację UZ przyjął prorektor Akademii Ta Minh
Tam. Strona wietnamska zaprosiła pracowników UZ do
przeprowadzenia warsztatów, a Big Band UZ do występu
w sali koncertowej;
- wizyta na Uniwersytecie Kultury w Ho Chi Minh City;
- wyjazd na lotnisko i powrót do Polski.
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Na ręce rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof.
Tadeusza Kuczyńskiego, nadszedł list z podziękowaniami dla prof. dr hab. Lilianny Kiejzik za udział w przygotowaniu bloku tematycznego pisma Sołowjewskije
Issledowanija, poświęconego polskim badaniom twórczości Włodzimierza Sołowjowa. List został podpisany
przez prorektora ds. nauki Uniwersytetu Iwanowskiego
(Rosja), prof. W. Tiutikowa oraz redaktora naczelnego
czasopisma SI, prof. M. Maksimowa.
W publikacji z roku 2014 (nr 4), poza prof. L. Kiejzik, wzięli udział również inni przedstawiciele Instytutu
Filozofii UZ: mgr Justyna Kroczak, mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska, mgr Angelina Weimann oraz dr Paweł
Walczak.
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