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Przez ostatnie dwa lata Uniwersytet Zielonogórski organizował akcję promocyjną pod nazwą „bUZ do kariery”.
W projekt zaangażowani byli studenci z kół naukowych
i organizacji studenckich, którzy prowadzili warsztaty w
szkołach ponadgimnazjalnych w województwie lubuskim
i ościennych. Ważną częścią tych spotkań były rozmowy
maturzystów z ich starszymi kolegami – obecnymi studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego. Opowiadając
o przedmiotach, wykładowcach, życiu studenckim, żacy
przedstawiali swoim słuchaczom naszą uczelnię, bezpośrednio odpowiadając na przeróżne pytania z ich strony.
Ta forma promocji była jedną z najczęściej wymienianych
przez kandydatów na studia jako przekonujące źródło informacji o naszej uczelni.
W tym roku Biuro Promocji UZ opracowało koncepcję
nowej akcji. W Młodzieżowy Uniwersytet Zielonogórski,
w odróżnieniu do „bUZa”, zaangażowani są głównie pracownicy uczelni. Wszystkie wydziały wytypowały po kilka
wykładów, które przygotowane zostały specjalnie z myślą
o młodych słuchaczach – uczniach szkół średnich. W ten
sposób powstała oferta blisko 50 tytułów wykładów, spośród których zainteresowane szkoły mogą wybrać te, które
ich najbardziej zainteresują.
Wykłady prezentowane są w szkołach głównie w województwie lubuskim, ale nie tylko. Akcja spotkała się bowiem z zainteresowaniem także w szkołach z innych województw. W ten sposób powstała trasa składająca się z
25 miast, które zamierza odwiedzić Młodzieżowy UZ. W
każdym mieście wykłady zaprezentowane zostaną w 2-3
szkołach – od 1 do 3 wykładów w każdej. Spotkania trwają po 45 min. (lekcja szkolna) i są prowadzone w formie
atrakcyjnej dla bardzo młodego słuchacza.
Pierwsze wizyty już się odbyły. W ostatnim tygodniu lutego wykłady prowadzone były w Żaganiu i Żarach, a w
pierwszym tygodniu marca – w Nowej Soli i Świebodzinie.
Następne zaplanowane są w Sulechowie i Gorzowie Wlkp.
oraz Legnicy. Młodzieżowy Uniwersytet Zielonogórski wyjeżdża każdego tygodnia we wtorki i środy. Akcja potrwa
do końca maja. W pierwszym tygodniu maja Młodzieżowy
UZ zaprasza na wykłady w Zielonej Górze. W tych dniach,
kiedy w szkołach przeprowadzane są matury, uczniowie
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z młodszych klas nie mają lekcji. Szkoły powinny zapewnić
młodzieży alternatywne zajęcia. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Uniwersytet Zielonogórski z ofertą wykładów w ramach Młodzieżowego UZ. Każdego dnia w tym
okresie zaprezentujemy kilka wykładów w aulach uniwersyteckich. Ta propozycja spotkała się z dużym odzewem ze
strony szkół. I to nie tylko tych z Zielonej Góry.
Uzupełnieniem
Młodzieżowego
Uniwersytetu
Zielonogórskiego „na kółkach” jest strona internetowa
www.mlodziezowy.uz.zgora.pl. Istotnym elementem
strony są aktualności. Jest to miejsce, w którym zamieszczane są zapowiedzi imprez, informacje na temat
konkursów, projektów i innych przedsięwzięć, których
adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Jeśli
coś ciekawego adresowanego do młodzieży dzieje się na
Uniwersytecie Zielonogórskim, powinno się znaleźć także
na tej stronie. Dlatego Biuro Promocji zachęca wszystkich
organizatorów do przysyłania informacji na temat swoich
przedsięwzięć na adres e-mail bp@uz.zgora.pl. Ponadto
na stronie internetowej znajduje się pełna lista wykładów
wraz z opisami, zdjęcia ze spotkań w szkołach, a wkrótce
zostaną zamieszczone także pierwsze nagrania ﬁlmowe
wykładów prowadzonych w szkołach.
W zamyśle organizatorów Młodzieżowego UZ przedsięwzięcie to, ma w perspektywie przybrać formę bardziej instytucjonalną. Ma on stać się quasi uniwersytetem – uczelnią, której studentami zostaną osoby będące
na co dzień uczniami liceów, czy techników. Być może
w przyszłości słuchaczami Młodzieżowego Uniwersytetu
Zielonogórskiego staną się także gimnazjaliści. Ci „studenci” raz w miesiącu uczestniczyć będą w wykładach,
ćwiczeniach, czy warsztatach. Otrzymają indeksy, w których zdobywać będą kolejne zaliczenia. Na te specjalne
studia zapisywać mogą się indywidualni zainteresowani,
jak również całe klasy.
Jest to oferta adresowana głównie do osób, które chcą
poszerzać swoją wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania
i pasje oraz tych zamierzających lepiej przygotować się
do matury i późniejszych studiów wyższych. Uczestnicząc w zajęciach w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu
Zielonogórskiego jego słuchacze będą mieli okazję zorientować się, która z prezentowanych dziedzin nauki głównie
ich interesuje. A to z pewnością ułatwi wybór dalszego
kierunku kształcenia.
Naczelnym przesłaniem przyświecającym organizatorom
Młodzieżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego jest przekonanie młodzieży, że nauka może być bezbolesna 
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