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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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