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Nowy doktor na Wydziale 
Na Wydziale Nauk Pedagogiki, So-
cjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego odbyła się publiczna 
obrony rozprawy doktorskiej. 25 lutego 

2008 roku miała miejsce obrona dysertacji pt. Naucza-
nie biologii człowieka w polskim gimnazjum autorstwa 

wydział 
pedagogiki,

socjologii, 
i nauk o zdrowiu

mgr. Michała Korbelaka. Promotorem był prof. dr hab. 
n. med. Andrzej Jaczewski (Uniwersytet Warszawski). 
Recenzentami dysertacji byli: prof. Maria Jakowicka 
(Uniwersytet Zielonogórski) i prof. Józef Półturzycki 
(Uniwersytet Warszawski). GRATULUJEMY!!!

Justyna Wypychowska

Posiedzenie Rady 
Fundacji Uniwersytetu Zielonogórskiego 
na rzecz Parku 
Naukowo- Technologicznego 

21 stycznia 2008 r. w siedzibie Akademickiego Inku-
batora Przedsiębiorczości odbyło się posiedzenie Rady 
Fundacji Uniwersytetu Zielonogórskiego na rzecz Parku 
Naukowo-Technologicznego. W czasie obrad przed-
stawiono i przyjęto Projekt Strategii Parku Naukowo-
-Technologicznego na lata 2008-2012 (http://www.
pnt.uz.zgora.pl/, sekcja Historia), przygotowany przez 
Prezesa Fundacji prof. Józefa Korbicza oraz Dyrekto-
ra Fundacji dr. inż. Sławomira Kłosa. Gośćmi spotkania 
byli kierownicy Laboratoriów uwzględnionych w Projek-
cie Strategii, którzy przedstawili projekty budowy i za-
kres działalności Laboratoriów. Kolejno wystąpili:
 prof. Mieczysław Kuczma – Laboratorium 

Budownictwa, 
 dr hab. inż. Adam Kempski – Laboratorium Kompa-

tybilności Elektromagnetycznej, 
 prof. Maria Kowal – Laboratorium Technologii Drew-

na, 
 dr hab. inż. Grzegorz Benysek – Laboratorium Odna-

wialnych Źródeł Energii, z Laboratorium Technologii 
Informatycznych:

 dr inż. Janusz Baranowski - Akademia CISCO, 
 w zastępstwie dr. inż. Wojciecha Zająca – mgr inż. 

Sebastian Pawlak – Pracownia Komputerowo-Wspo-
maganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych

 dr inż. Sławomir Kłos – Pracownia Symulacji Proce-
sów Produkcyjnych.

Podczas dyskusji podjęto tematy związane z rozwojem 
Parku, omówiono możliwości stworzenia nowych kierun-

ków studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim, na które 
istnieje zapotrzebowanie w przemyśle oraz zapoznano 
się z koncepcją połączenia nauki i przemysłu Prezyden-
ta Nowej Soli Wadima Tyszkiewicza.

Więcej informacji o Parku na stronie http://www.pnt.
uz.zgora.pl/.

Katarzyna Skrzypek

...Dział Współpracy z Zagranicą

Wizyta delegacji z BTU Cottbus na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim

6 lutego 2008 r. miała miejsce wizyta delegacji z Bran-
denburskiego Uniwersytetu Technicznego z Cottbus na 
naszym Uniwersytecie. Delegacji przewodził Prezydent 
BTU Cottbus – prof. Walther Ch. Zimmerli.

Podczas wizyty władze naszej Uczelni dyskutowały 
z gośćmi na temat zintensyfikowania oraz poszerzenia 
obszarów współpracy. Dyskusja zakończyła się podpi-
saniem przez Rektora UZ, prof. Czesława Osękowskie-
go, oraz Prezydenta BTU Cottbus umowy bilateralnej, 
w ramach której możliwe jest m.in. prowadzenie progra-
mów podwójnych dyplomów. 

Po oficjalnej części spotkania goście zwiedzali nasz 
Uniwersytet (Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Te-
lekomunikacji, Instytut Budownictwa, Centrum Kom-
puterowe, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości) 
oraz udali się na rozmowy w ramach zainteresowanych 
współpracą Wydziałów. Wizyta zakończyła się uroczy-
stym obiadem, podczas którego prowadzono rozmowy 
w miłej i przyjaznej atmosferze. Około 15:30 miało miej-
sce pożegnanie gości.
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