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prof. Wiltrud Gieseke i prof. Józefa Kargula Europäisierung
durch kulturelle Bildung. Bildung - Praxis – Event. Pierwszy
tom, zatytułowany Kulturelle Erwachsenenbildung in
Deutschland – Exemplarische Analyse Berlin/ Brandenburg,
zawierająca teksty W. Gieseke, K. Opelt, H. Stock, I.
Börjesson, prezentuje przede wszystkim wyniki badań
prowadzonych po stronie niemieckiej: analizy programów;
analizy regionalnej w berlińskiej dzielnicy Friedrichshain
- Kreuzberg i w regionie wiejskim Uckermark; studium przypadków instytucji oferujących edukację kulturalną dorosłych
- uniwersytetu ludowego Dahme - Spreewald, Akademii
Muzeów Państwowych w Berlinie, Centrum Kobiet w
Cottbus, czy domu kultury „Altes Rathaus” w Poczdamie.
W tym tomie znalazły się także rozważania teoretyczne
nad edukacją kulturalną, aktywnością kulturalną, pojęciem
kultury, sensem polityki kulturalnej tworzące ramy dla analiz
empirycznych.
Drugi tom niemieckiej publikacji Kulturelle
Erwachsenenbildung in Polen am Beispiel Lubuskie,
Warschau und Płock, pod redakcją H. Depty, J. Kargula i J.
Półturzyckiego, prezentuje niemieckiemu czytelnikowi polskie wyniki badań.
Z kolei trzecia część pt. Interkulturelle Betrachtungen
kultureller Bildung in Grenzregionen – mit Buckower

Empfehlungen, zawiera porównania, a przede wszystkim
tzw. „zalecenia” z Buckow, czyli wypracowane w toku analizy i dyskusji niemiecko – polskiej grupy badaczy zalecenia,
propozycje dotyczące edukacji kulturalnej w zjednoczonej
Europie.
Wartościowa dla polskiego czytelnika, zainteresowanego
problematyką działalności kulturalnej, okaże się na pewno
publikacja, wydana pod koniec 2005 roku przez partnerów
z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły im. P. Włodkowica
w Płocku, Edukacja kulturalna dorosłych w Niemczech.
Studium przypadku Berlin/ Brandenburgia, która zawiera tłumaczenia tekstów opublikowanych w niemieckich tomach,
prezentujące obraz tej niezwykle różnorodnej i dynamicznie
rozwijającej się dziedziny praktyki w Niemczech.
Z perspektywy zielonogórskiego zespołu uczestniczącego w projekcie był on ważną inicjatywą, umożliwiającą zacieśnienie polsko - niemieckiej współpracy
naukowej, zdobycie wielu cennych doświadczeń, poznanie obecnego stanu edukacji kulturalnej w Lubuskim
i porównanie go z sytuacją w sąsiedniej Brandenburgii,
co być może zaowocuje wzmocnieniem kontaktów kulturalnych obu regionów.

....Centrum Przedsiębiorczości
i Transferu Technologii

pion
i dyrektorów przedsiębiorstw z województwa lubuskiego i przedstawicieli adminiprorektora
stracji samorządowej województwa lubuds. nauki
skiego,
i współpracy
- przeprowadzenie ankiet nt. potencjału naz zagranicą
ukowego Uniwersytetu Zielonogórskiego
pod kątem potrzeb przemysłu,
- stworzenie strony internetowej projektu RSTT (http://
www.rstt.uz.zgora.pl) wraz z bazą potencjału naukowego naszej uczelni.

Regionalna Sieć Transferu Technologii – RSTT
W listopadowym numerze Miesięcznika (9/137,
2005) informowaliśmy o projekcie pt. Regionalna Sieć
Transferu Technologii – RSTT, realizowanym przez
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii w
ramach funduszy strukturalnych (ZPORR). Stanowi on
powiązanie pomiędzy zespołami naukowo-badawczymi
a przedsiębiorstwami województwa lubuskiego. W projekcie wskazano kierunki -ddziaływania poprzez realizację następujących zadań:
- budowanie regionalnego pomostu „nauka – przemysł”,
- wzrost świadomości w regionie o znaczeniu transferu
technologii,
- analiza potrzeb ﬁrm regionalnych w zakresie transferu
technologii,
- analiza potencjału naukowego Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kątem potrzeb przemysłu,
- opracowanie Regionalnej Sieci Transferu Technologii
– RSTT.
W ramach projektu RSTT zrealizowano już następujące działania prowadzące do zbudowania pomostu
pomiędzy nauką a przemysłem:
- przeprowadzenie trzech warsztatów dla przedsiębiorców naszego regionu (Nowoczesne rozwiązania
biznesowe (05 czerwca 2005, Zielona Góra), Dzień
informacji patentowej (30 listopada 2005, Zielona
Góra) oraz Informatyczne rozwiązania w zarządzaniu
przedsiębiorstwem transportowym (16 grudnia 2005,
Zielona Góra)),
- udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich
(20-23 czerwca 2005, Poznań),
- organizacja konferencji University for Industry (Uniwersytet dla przemysłu (17-19 czerwca 2005, Dvur
Kralove – Czechy)); uczestniczyło w niej 40 prezesów
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Strona RSTT zawiera informacje o projekcie, aktualności związane z jego realizacją oraz bazę Regionalnej
Sieci Transferu Technologii. Baza RSTT jest bazą ekspertów zarówno z UZ, jak i z przedsiębiorstw województwa lubuskiego, współpracujących z CPTT.
Wszystkich pracowników naukowo-badawczych UZ
– potencjalnych ekspertów, zainteresowanych przedstawieniem swojej oferty przedsiębiorcom regionu lubuskiego – zachęcamy do zarejestrowania się w bazie
RSTT. Mając na uwadze fakt, że baza skierowana jest
do przedsiębiorców, prosimy o wyczerpujące i rzeczowe
przedstawienie swojej wiedzy, kompetencji i doświadczenia oraz informacji na temat dostępnego zaplecza
sprzętowego i oprogramowania. W danych o projektach
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prosimy o podanie tematu projektu, latach jego realizacji, instytucji ﬁnansującej lub współﬁnansującej pracę
badawczą.
Wszelkich informacji na temat bazy udziela:
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
(http://www.cptt.uz.zgora.pl)
Kampus B, al. Wojska Polskiego 69, pokój 304 R
tel. 068 328 3209, faks 068 328 3298, e-mail:
K.Wloch@cptt.uz.zgora.pl
Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach realizacji projektu!
Kinga Włoch

....Dział Nauki
Nakłady poniesione na działalność
wspomagającą badania naukowe w 2005 r.
Uprzejmie informujemy, że w styczniu br. Ministerstwu
Edukacji i Nauki został przedstawiony raport z działalności wspomagającej badania (DWB) prowadzonej w
2005 r. Środki w ramach DWB zostały wykorzystane
na doﬁnansowanie Biblioteki Uniwersyteckiej, publikacji
oraz organizację konferencji naukowych.
W omawianym okresie na działalność wydawniczą
poniesiono nakłady w wysokości 154.334 zł, w tym ze
środków budżetowych 28.500 zł. Doﬁnansowaniem zostały objęte następujące pozycje wydawnicze:
• Czasopisma naukowe:
- Discussiones Mathematicae – 4 części, periodyk,
- Management – półrocznik,
- International Journal of Applied Mechanics and Engineering – kwartalnik,
• Monograﬁe:
- Beata Trzop – Typy kultury popularnej na łamach
czasopism kobiecych,
- Martyna Roszkowska – Postawy młodzieży szkolnych klubów europejskich wobec społeczeństwa
obywatelskiego,
- Katarzyna Szafer – Ziemiaństwo jako elita społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce na przełomie
XIX i XX wieku,
- Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł
Orzeszko – Controlling wspomagany komputerowo
z wykorzystaniem systemu klasy ERP.
W ramach działalności bibliotecznej poniesiono koszty w wysokości 375.044 zł, z tego ze środków budżetowych 40.000 zł. Zrealizowano m.in. następujące zadania:
- modernizacja komputerowego programu bibliotecznego we wszystkich posiadanych modułach, zakup
i naprawa sprzętu komputerowego, retrokonwersja
zbiorów,
- opłata rocznych polis serwisowych dla Proliba, Promaxa, Proweba i oprogramowania Progress, zakup
elektronicznych baz danych i czasopism elektronicznych,
- konserwacja zbiorów własnych oraz digitalizacja zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej,
- tworzenie i scalanie elektronicznego systemu zarządzania Biblioteką według nowej formuły, zgodnej ze
zmianami organizacyjnymi i strukturalnymi UZ.
W 2005 r. na doﬁnansowanie dziewięciu konferencji
naukowych uzyskano z budżetu środki w wysokości
42.000 zł. Nakłady ogółem poniesione na ich realizację
wyniosły 175.408 zł. Doﬁnansowanie otrzymały następujące konferencje:
- XXXVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów
– MKM’05 (Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji),
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- III Polsko-Niemiecka Konferencja z Optymalizacji
(Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii),
- VII Konferencja Naukowa Konstrukcje zespolone
(Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska),
- Stosunki gospodarcze integrującej się Europy (Wydział Zarządzania),
- Ergonomiczne kształtowanie środowiska (Wydział
Mechaniczny),
- Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. Od deprywacji do autonomii (Wydział Nauk Pedagogicznych
i Społecznych),
- Wkład Bibersteinów w rozwój pogranicza śląsko-łużyckiego (Wydział Humanistyczny),
- Graﬁka na tle sztuki XX i XXI w. oraz problemy artykulacyjne w sztuce nowych mediów – cykl spotkań,
wykładów i seminariów (Biblioteka Uniwersytecka),
- Trzecia Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Reologicznej, ICER 2005 (Wydział Mechaniczny).
Katarzyna Bubacz

Program wspierania nauki polskiej w 2006 r.
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przedstawiła nowy
program na 2006 r. Środki przeznaczone na wsparcie
nauki mają traﬁć do naukowców i instytucji naukowych w
formie stypendiów, nagród i różnego rodzaju subwencji.
Nowe propozycje Fundacji, POWROTY i FOCUS,
uruchomione zostały z myślą o wspieraniu samodzielnych karier naukowych obiecujących młodych badaczy.
Pierwszy z nich – POWROTY – adresowany jest do badaczy powracających do kraju po zagranicznym stażu
po doktorskim, drugi – FOCUS – do uczonych będących
na etapie tworzenia własnego zespołu badawczego.
Program INNOWATOR oferuje szkolenia we wdrożeniach doktorantom i młodym doktorom.
Poniżej przedstawiam terminy składania wniosków w
ramach poszczególnych stypendiach krajowych i programach:
A. STYPENDIA KRAJOWE
Stypendia krajowe dla młodych uczonych – program
START
31 października 2006 r. Program ten skierowany jest
do młodych rozpoczynających karierę badaczy, którzy
już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie.
Krajowe
stypendia
wyjazdowe
–
program
WSPÓŁPRACA KRAJOWA
15 kwietnia. Program ma na celu wspieranie rozwoju kadry naukowej stwarzając młodym uczonym możliwości kilkumiesięcznych wyjazdów do najważniejszych
ośrodków badawczych w Polsce.
Subsydia dla powracających – program POWROTY
(HOMING)
do 30 kwietnia. Program jest skierowany do badaczy
powracających z dłuższego ( ponad 9 miesięcy) zagranicznego pobytu.
Subsydia na tworzenie zespołów naukowych – program FOCUS
15 października. Nowy program, który wspiera badaczy posiadających liczący się dorobek naukowy w
wybranej, corocznie określanej przez Fundację sferze
badań naukowych, która w jej opinii ma szczególne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego Polski.
Stypendia dla emerytowanych uczonych – program
NESTOR
31 marca i 15 listopada. Program adresowany jest
do wybitnych polskich uczonych, którzy po przejściu na
emeryturę chcieliby wykorzystać swoja wiedzę i doświadczenie, aby wesprzeć rozwijające się placówki naukowe
w innych ośrodkach, budujących swoja naukowa markę.
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B. WSPIERANIE MODERNIZACJI WARSZTATÓW
NAUKOWYCH
program BIOS
1 marca (rok 2006 to ostatni rok realizacji tego programu). Program kierowany do placówek naukowych,
które posiadają cenne kolekcje i zbiory paleontologiczne, botaniczne i zoologiczne o dużej wartości dokumentacyjnej.
program NOVUM
Wnioski przyjmowane są bez ograniczeń terminu.
W ramach tego programu będzie udzielane wsparcie ﬁnansowe wyjątkowym inicjatywom o istotnym znaczeniu
dla nauki w Polsce, które nie mogą uzyskać doﬁnansowania z innych źródeł, a zarazem nie są objęte pozostałymi programami Fundacji.
C. WSPIERANIE TRANSFERU TECHNOLOGII
program INNOWATOR
etap konkursu – 15 maja. Program skierowany jest
do młodych uczonych, doktorantów i młodych doktorów,
którego celem jest zaznajomienie naukowców z funkcjonowanie mechanizmów rynkowych i zasadami biznesowymi oraz pomoc doradcza i ﬁnansowa w przygotowaniu innowacyjnych projektów na wczesnym etapie
komercjalizacji.
D. PROGRAMY WYDAWNICZE
program MONOGRAFIE
w dowolnym terminie. Program ma na celu wspieranie dzieł seryjnych, naukowo dokumentujących dziedzictwo historyczne i cywilizacyjne Polski i objęto nim cykl
monograﬁcznych opracowań, powstałych w ramach programu badawczego Ziemie polskie na przełomie tysiącleci, zrealizowanego przed kilku laty pod auspicjami KBN.
W poprzednim Miesięczniku (2/140, str. 38) podano
ogólne informacje nt. programu wspierania nauki w
2006 r. Wszystkie informacje o zasadach konkursów,
formularze wniosków oraz dane kontaktowe zamieszczone są w dziale Aktualne programy FNP na stronie
internetowej Fundacji: http://www.fnp.org.pl/programy_
aktualne/nagrody_stypendia.html
Osoby zainteresowane proszę o zapoznanie się z całością oferty Funduszu na Rzecz Nauki Polskiej.
Wnioski należy składać do Fundacji za pośrednictwem Działu Nauki.
Bożena Bieżańska

....Dział Współpracy z Zagranicą
Stypendia zagraniczne Fundacji
na Rzecz Nauki Polskiej
Przypominamy o możliwości skorzystania z oferty stypendialnej Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w
2006 r. i zbliżających się terminach składania wniosków
(Miesięcznik 2/140, str. 39).
Stypendia konferencyjne
Celem tego programu jest doﬁnansowanie uczestnictwa polskich uczonych w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych w
Polsce lub za granicą. Stypendystą może zostać osoba
w wieku do 35 lat z udokumentowanym dorobkiem naukowym, które zamierzają przedstawić zaaprobowany
przez organizatorów referat, z tytułem doktora i/lub będąca pracownikiem szkoły wyższej lub innej instytucji
prowadzącej badania, obywatele polscy. Stypendium
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może być przeznaczone na doﬁnansowanie kosztów
podróży, opłat konferencyjnych, zakwaterowania bądź
wyżywienia.
Wnioski należy składać do Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego, z dopiskiem: Stypendia konferencyjne
FNP. Termin składania wniosków: 28.02, 30.04, 30.06
lub 30.10.
Rozstrzygnięcie konkursów odpowiednio w terminach: 15.04, 15.06, 01.09, 01.12 Szczegółowych informacji udziela Anna Sudolska-Bytof w Towarzystwie
Naukowym Warszawskim, tel. 022 657 28 26, 022 657
27 18, sekretariat@tnw.waw.pl lub na stronach http://
www.fnp.org.pl oraz http://www.tnw.waw.pl
Stypendia na kwerendy za granicą
– program KWERENDA
Stypendium przeznaczone jest na prowadzenie za granicą kwerend archiwalnych i bibliotecznych, służącym
pracom badawczym z zakresu nauk humanistycznych i
społecznych. Ubiegać się o nie mogą osoby, ze stopniem
naukowym doktora, narodowości polskiej. Podstawą
oceny kandydata jest przedstawiony projekt badawczy
wymagający przeprowadzenia zagranicznej kwerendy
wraz z szczegółowym uzasadnieniem celowości wyjazdu, oraz udokumentowany dorobek naukowy kandydata.
Stypendium może być przyznane na okres od 1 do 3
miesięcy. Wysokość stypendium wynosi ok. 2200 EUR
na miesiąc. O stypendium można ubiegać się wielokrotnie, nie częściej niż raz na 2 lata. Termin składania wniosków upływa 15.09. Szczegółowe informacje http://www.
fnp.org.pl oraz u koordynatora programu – p. Krystyny
Frąk, tel. 022 8459511, krystyna.frak@fnp.org.pl.
Katarzyna Żmudzin

Central European Initiative
Central European Initiative – University Network to
sieć uczelni z 17 krajów, działająca od 2003 roku. Sieć
ma na celu ułatwianie współpracy pomiędzy uniwersytetami i innymi instytucjami szkolnictwa wyższego
w Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej
Europie. CEI University Network jest kierowana przez
Rektora Uniwersytetu w Trieście – prof. Domenico Romeo.
Krajowym koordynatorem Inicjatywy w Polsce jest prof. dr
hab. Stefan Jurga, były Rektor UAM, dyrektor Centrum
Integracji Europejskiej. CEI University Network dysponuje własnym budżetem pochodzącym ze składek państw
członkowskich. Sieć działa poprzez Wspólne Programy
(Joint Programmes) na zasadzie wymiany naukowej studentów studiów magisterskich oraz doktoranckich, a także
poprzez organizację kursów wakacyjnych, szkoleń, seminariów, pod warunkiem, że trwają przynajmniej tydzień i
potwierdzone są stosownym certyﬁkatem.
Najważniejsze reguły dotyczące projektów:
- Joint Programmes oparte są na zasadzie MOBILNOŚCI, zarówno studentów, jak i kadry uczącej;
- każdy projekt powinien obejmować co najmniej 2
uczelnie/instytucje, preferowane są projekty obejmujące więcej uczestników;
- priorytet mają projekty, przewidujące udział uczelni z
krajów członkowskich, będących w trudnym położeniu
(special need): Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny,
Bułgarii, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii i Czarnogóry, Ukrainy;
- językiem obowiązującym przy wypełnianiu wniosku
jest angielski;
- projekty mogą dotyczyć następujących dziedzin: ekonomia, transport i infrastruktura,rozwój regionalny
i planowanie przestrzenne, administracja publiczna
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i modele zarządzania, technologie informatyczne i
komunikacyjne, środowisko lub inne dziedziny, jeśli
zostaną dobrze uzasadnione.
Wsparcie ﬁnansowe obejmuje stypendia/wynagrodzenia dla studentów/kadry uczącej, pod warunkiem,
że biorą udział w studiach/szkoleniach/seminariach
na innej, niż macierzysta, uczelni. Pomoc ﬁnansowa
przyznawana jest w euro i pokrywa koszt noclegów, podróży, wynagrodzenia, oraz ubezpieczenia. Wysokość
stypendiów zależy od kosztów życia w danym kraju. W
niektórych przypadkach można także otrzymać doﬁnansowanie na materiały informacyjne, ulotki, plakaty.
Wniosek projektu powinien być złożony co najmniej 4
miesiące przez przewidywanym rozpoczęciem projektu.
Termin nadsyłania projektów jest nieograniczony. Nie
istnieją również z góry ustalone przedziały ﬁnansowe.
Przed wysłaniem projektu należy poinformować o tym
krajowego koordynatora.
Centrum Integracji Europejskiej udziela wszelkich potrzebnych informacji i porad dotyczących przygotowania
i rozliczania projektów.
Bliższe informacje: http://www.centrum.amu.edu.pl
oraz http://www.ceinet.org
Katarzyna Żmudzin
Przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych
na stronach CIE/UAM w Poznaniu

Z życia Parlamentu
Studenckiego UZ
19 stycznia
Odbyło się spotkanie Rady Mieszkańców DS „Wcześniak”
i DS „Vicewersal”, administratora wyżej wymienionych domów studenckich Kazimierza Krawczyka oraz przedstawicieli Parlamentu z prodziekanem ds. studenckich Wydziału
Nauk Pedagogicznych i Społecznych dr. Ryszardem
Asienkiewiczem w sprawie warunków socjalnych panujących w tych akademikach, jak również problemów studentów
WNPiS zamieszkujących akademiki w Kampusie B.
20 stycznia, 27 stycznia i 7 lutego
Spotkania z prorektorem ds. studenckich prof. Longinem
Rybińskim, w następujących sprawach:
- zakupu mebli do DS „Rzepicha” i DS „Wcześniak”
- remontów w DS „Wcześniak”
- przystosowanie segmentów w DS „Wcześniak” na potrzeby studentów niepełnosprawnych ruchowo
- utworzenie kont pocztowych dla wszystkich studentów
naszej uczelni na serwerze UZ
23 stycznia
Spotkanie przedstawicieli PS UZ z Radami Mieszkańców
wszystkich DS-ów w sprawie problemów występujących w
DS-ach tj. remonty i wyposażenie oraz regulamin przyznawania miejsc i regulaminu mieszkańca.
25 stycznia, 22 lutego
Forum Organizacji Studenckich spotkanie z przedstawicielami organizacji studenckich.
20 lutego
Spotkanie przedstawicieli Parlamentu studenckiego z kanclerzem mgr inż. Franciszkiem Orlikiem, zastępcą dyrektora
ds. technicznych inż. Henrykiem Michalakiem, prorektorem
ds. studenckich prof. Longinem Rybińskim w sprawie remontów wakacyjnych w domach studenckich i stołówkach.
21 lutego
Spotkanie Komitetu Bachanaliowego z prorektorem
ds. studenckich prof. Longinem Rybińskim, w sprawie
Bachanaliów 2006.

uniwersytet

zielonogórski

Sprostowanie
Spotkanie z delegacją z Uniwersytetu Technologii
Elektronicznych w Gulin, Chiny
Szanowni Państwo,
W artykule zamieszczonym w lutowym miesięczniku
Uniwersytet Zielonogórski zamieściłam nieścisłe informacje na temat nowych form edukacyjnych proponowanych na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i
Telekomunikacji.
Ofertę podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku
Informatyka dla studentów zagranicznych zainicjował
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji i
jest ona owocem zespołowej pracy Instytutu Sterowania
i Systemów Informatycznych jak również Instytutu
Informatyki i Elektroniki.
Studia doktoranckie obejmują dwie dyscypliny: Informatykę i Elektrotechnikę i są ofertą całego
Wydziału, a nie tylko Instytutu Sterowania i Systemów
Informatycznych. Program koordynuje kierownik studiów doktoranckich na WEIiT dr hab. inż. Andrzej
Obuchowicz, prof. UZ.
Przepraszam za podanie niedokładnych informacji.
Katarzyna Żmudzin
Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą

POZOSTAŁE INICJATYWY Parlamentu Studenckiego UZ:
• Intensywne przygotowania do Bachanaliów 2006:
- rozmowy z zespołami (podpisanie umowy z grupą HEY)
- zbieranie projektów od organizacji studenckich
- pozyskanie od miasta 12 tys. zł na przeprowadzenie projektów bachanaliowych (pieniądze uzyskane w ramach
konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta)
- poszukiwanie sponsorów
• złożenie 4 wniosków do Ministerstwa Edukacji i Nauki
• występ kabaretu „Zyg- Zak” z Warszawy w klubie studenckim „Karton”
• poniedziałkowe wieczory ﬁlmowe w klubie studenckim
„Karton”
• przeprowadzenie inicjatywy społecznej „63 gołębie serca”. Jest to akcja non proﬁt o charakterze ogólnopolskim.
W ramach której 11.02.2006 r. (sobota) o godzinie 17:15,
uczciliśmy minutą ciszy i zapaleniem światełka pamięć
oﬁar tragedii katowickiej.
Wyjazdy służbowe
- Uczestnictwo przedstawicieli Parlamentu Studenckiego w
Krajowej Konferencji Tematycznej Parlamentu Studentów
RP Samorządy studenckie kreatorem projakościowej
rewolucji w uczelniach Zakopane – Kościelisko.
- Uczestnictwo przedstawicieli PSUZ w Forum Studentów
Polskich Łódź
- Uczestnictwo przedstawicieli PSUZ w obchodach 25
rocznicy strajków studenckich, podpisania Porozumienia
Łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz w ogólnopolskiej konferencji mediów studenckich „WOLNOŚĆ SŁOWA”
Plany
15 marca dyskusja panelowa pn. Mały krok w nowy
świat. tak niewiele potrzeba aby wiele zobaczyć
Dyskusja na temat idei Karty Bolońskiej (programy
Sokrates Erasmus, Most)
28 marca debata oxfordzka z udziałem znanych osobistości świata polityki
14, 15 kwietnia szkolenie Za pan brat PIT. Kierowane
jest do studentów wszystkich kierunków UZ, którzy nie mieli
jeszcze kontaktu z informacjami na temat: CIT, VAT, PIT,
rozliczaniem ulg itd. Warsztaty prowadzone będą przez
wykwaliﬁkowanych trenerów z Zielonogórskiego Urzędu
Skarbowego.
Katarzyna Górska
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