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Nowy doktor na Wydziale

Na Wydziale Nauk Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Zielonogórskiego odbyła się publiczna
obrony rozprawy doktorskiej. 25 lutego
2008 roku miała miejsce obrona dysertacji pt. Nauczanie biologii człowieka w polskim gimnazjum autorstwa
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zielonogórski

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

pion
prorektora
ds. nauki
i współpracy
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Posiedzenie Rady
Fundacji Uniwersytetu Zielonogórskiego
na rzecz Parku
Naukowo- Technologicznego
21 stycznia 2008 r. w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości odbyło się posiedzenie Rady
Fundacji Uniwersytetu Zielonogórskiego na rzecz Parku
Naukowo-Technologicznego. W czasie obrad przedstawiono 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 Dyrektora Fundacji dr. inż. Sławomira Kłosa. Gośćmi spotkania
byli kierownicy Laboratoriów uwzględnionych w Projekcie Strategii, którzy przedstawili projekty budowy i zakres działalności Laboratoriów. Kolejno wystąpili:
 prof. Mieczysław Kuczma – Laboratorium
Budownictwa,
 dr hab. inż. Adam Kempski – Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej,
 prof. Maria Kowal – Laboratorium Technologii Drewna,
 dr hab. inż. Grzegorz Benysek – Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, z Laboratorium Technologii
Informatycznych:
 dr inż. Janusz Baranowski - Akademia CISCO,
 w zastępstwie dr. inż. Wojciecha Zająca – mgr inż.
Sebastian Pawlak – Pracownia Komputerowo-Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych
 dr inż. Sławomir Kłos – Pracownia Symulacji Procesów 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 Prezydenta 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 Uniwersytecie Zielonogórskim
6 lutego 2008 r. miała miejsce wizyta delegacji z Brandenburskiego 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 podpisaniem przez Rektora UZ, prof. Czesława Osękowskiego, oraz Prezydenta BTU Cottbus umowy bilateralnej,
w ramach której możliwe jest m.in. prowadzenie programów podwójnych dyplomów.
Po oﬁcjalnej części spotkania goście zwiedzali nasz
Uniwersytet (Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Instytut Budownictwa, Centrum Komputerowe, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości)
oraz udali się na rozmowy w ramach zainteresowanych
współpracą Wydziałów. Wizyta zakończyła się uroczystym obiadem, podczas którego prowadzono rozmowy
w miłej i przyjaznej atmosferze. Około 15:30 miało miejsce pożegnanie gości.
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BTU Cottbus jest jednym z najstarszych naszych partnerów, z którym prowadzimy intensywną współpracę.
Kontakty naukowe i wspólne działania ułatwia bliskie
sąsiedztwo między Uniwersytetami. Dzięki umowie
podpisanej w dniu 6 lutego możliwa jest m.in. wymiana
kadry akademickiej oraz studentów w celu odbywania
badań naukowych, studiów i staży, współpraca w zakresie programów i metod nauczania oraz prowadzenie
wspólnych projektów badawczych, a także programów
podwójnych dyplomów.
Marzena Proga

...Dział Nauki
Program wspierania
nauki polskiej w 2008 r.
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) przedstawiła
nowy program na 2008 r. Środki przeznaczone na wsparcie nauki mają traﬁć do naukowców i instytucji nauko-
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wych w formie stypendiów, nagród
i różnego rodzaju subwencji.
Zgodnie z przekazaną informacją FNP realizuje założenia tak,
aby środki przyznawane indywidualnym naukowcom przyczyniały się do zwiększenia ich niezależności i samodzielności naukowej.
Stąd w 2008 r. podwyższona została wartość wielu przyznawanych przez fundację nagród, subsydiów i stypendiów.
W poprzednim
Miesięczniku
(2/158, str.43) podano ogólne informacje nt. programu wspierania nauki w 2008 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.
Poniżej przedstawiono terminy składania wniosków,
które obecnie zostały określone przez Fundację, a które nie były jeszcze znane w poprzedniej informacji na
ten temat:
 Program MPD – Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (NOWOŚĆ): 15 marca 2008 r.
 Program TEAM – subsydia dla zespołów badawczych realizujących projekty z udziałem młodych
naukowców (NOWOŚĆ): do 15 marca i do 30
września
 Program WELCOME – subsydia dla uczonych z zagranicy na tworzenie zespołów z udziałem młodych naukowców w Polsce (NOWOŚĆ): 15 kwietnia 2008 r.
Bożena Bieżańska

