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SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

Spotkania w Instytucie socjologii UZ

Polskie Towarzystwo Socjologiczne - Oddział w Zielonej 
Górze oraz Instytut Socjologii UZ Zorganizowały w stycz-
niu 2010 roku szereg spotkań naukowych i popularno-na-
ukowych dla studentów, pracowników Uczelni i wszystkich 
zainteresowanych.

12-ego stycznia w budynku głównym Campusu B wystąpił 
prof. Mirosław Chałubiński. Zaprezentował wykład ukazu-
jący postać Leszka Kołakowskiego w świetle jego zainte-
resowań socjologicznych. Tytuł wystąpienia: Leszek Koła-
kowski jako socjolog.

Tego samego dnia w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej odbyło się spotkanie z prof. Ewą Narkiewicz–
Niedbalec. Temat spotkania: Wrażenia z podróży do Chin. 
Było to wystąpienie prezentujące socjologiczne refleksje 
towarzyszące autorce podczas wyprawy do Państwa Środ-
ka.  

26-ego stycznia 2010 r. w budynku głównym Campusu 
B odbyło się wystąpienie dr Doroty Angutek pod hasłem: 
Problemy Łemków na ziemi Lubuskiej i sposoby ich roz-
wiązywania.

A. Kinal

Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej

Z programu: Uczenie się przez całe życie/Erasmus 
realizowanego pomiędzy Wydziałem Pedagogiki, So-
cjologii i Nauk o Zdrowiu a L`Université Paris Ouest 
Nanterre La Defense we Francji w roku akademickim 
2009/2010

Od Października 2009 r. nasz Wydział uczestniczy w rea-
lizacji działań w ramach programu Uczenie się przez całe 
życie / Erasmus. Dwóch studentów V roku pedagogiki spe-
cjalności opieka i profilaktyka niedostosowania społecz-
nego studiuje we Francji  na Département des sciences de 
l'éducation L`Université Paris Ouest Nanterre La Defense 
(www.u-paris10.fr).

W październiku 2009 r. odbyłam w Paryżu pobyt studyj-
ny, podczas którego nawiązaliśmy kontakty z pracownika-
mi i studentami francuskiej uczelni, studenci rozpoczęli 
pierwszy tydzień zajęć oraz odwiedziliśmy znane miejsca 
Paryża, ćwicząc język francuski. Ciekawym doświadcze-
niem okazały się zajęcia z prof. Paulem Durning  - sławą 

z obszaru éducation familiale. Na uczelni spotkaliśmy się 
z dużą życzliwością profesorów i doświadczyliśmy ogrom-
nego zaangażowania koordynatora wymiany dr Anny Rurka 
- Maître de conférences Centre de recherche éducation 
et formation Université Paris Ouest Nanterre la Défense. 
Studenci pod jej kierunkiem realizują ważne wątki pracy 
magisterskiej realizowanej w Polsce i we Francji.

Dr Anna Rurka będzie gościem na naszym wydziale w 
kwietniu 2010 roku. Na jej wykłady serdecznie zapra-
szam.

W dniach 8-14.11.2009 r. zrealizowałam w partnerskiej 
uczelni wykłady nt.: Adaptation scolaire et la percep-
tion sociale des enfants concernés par les dispositifs de 
la suppléance familiale oraz Les opinions des étudiants 
l`Université de Zielona Góra des familles d`accueils sur 
les priorité de la politique sociale de la region.

Zdobyte doświadczenia na długo będą w pamięci każde-
go kto zdecyduje się na taką formę studiowania. 

ZAPRASZAMY na rok akademicki 2010/2011.

Grażyna Gajewska 

Bonjour!

Mam na imię Rafał i jestem studentem kierunku peda-
gogika. Zdecydowałem się wyjechać do Francji siedem 
miesięcy temu w ramach europejskiego programu wy-
miany studentów Erasmus. We Francji jestem pierwszy 
raz i przyznaję, że Paryż mnie zaskoczył. Jest przepięk-
ny! Miasto posiada niesamowity charakter, poprzez swoją 
infrastrukturę pozwala przechodniom poczuć jak by byli 
częścią jego historii dając zarazem świadomość bycia kimś 
wyjątkowym, kimś, bez kogo to miasto nie mogłoby dalej 
funkcjonować. Ludzkie losy odcisnęły tutaj swoje ślady na 
każdym kamieniu, dlatego wędrując przez Paryż należy 
być bardzo uważnym, by móc dostrzec każdy szczegół tych 
fascynujących opowieści. W mieście jest niezliczona ilość 
historycznych miejsc, muzeów, galerii. Na każdym kroku 
natrafiamy na coś, co przykuwa naszą uwagę i zaprząta 
myśli jeszcze długo, długo później. Paryż to niezapomnia-
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ne miasto, niejedna osoba zostawiła swoje serce, w któ-
rejś z wąskich uliczek biegnących wzdłuż Sekwany.

Swoją przygodę postanowiłem rozpocząć jeszcze przed 
rozpoczęciem roku akademickiego. Ważne dla mnie było 
zaznajomienie się z nowym miejscem, kulturą oraz jak 
najlepsze zaznajomienie się z językiem francuskim. Uzna-
łem, że wakacje tworzą sprzyjające ku temu warunki – nie 
pomyliłem się. Wykorzystałem ten czas na znalezienie 
pracy – nie było to tak trudne jak przypuszczałem. Powoli 
wdrażałem się w tutejsze zwyczaje, zdobywając nowe do-
świadczenia, których wartość zrozumiałem dokładnie po 
rozpoczęciu semestru zimowego.

Wybierając się na studia do Francji warto jest wiedzieć 
kilka podstawowych rzeczy o swojej potencjalnej uczel-
ni. Mój uniwersytet to Université de Paris X. Stanowi on 
jedną z 13 autonomicznych uczelni wchodzących w skład 
Uniwersytetu Paryskiego. Znajduje się w miejscowości 
Nanterre niedaleko La Défense - paryskiej dzielnicy bizne-
sowej. Kampus ten stanowi drugi po Nantes największy 
kompleks uniwersytecki we Francji. Na Université de Paris 
X studiuje ponad 35 000 studentów. 

Architektura Uniwersytetu Paryskiego nie różni się 
znacznie od architektury Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

jednak historie obu uczelni nie są pokrewne. Uniwersy-
tet Paryski był jednym z głównych miejsc rebelii w maju 
1968 roku. Wówczas przez Uniwersytet przewinęła się fala 
studenckich protestów. Uniwersytet otrzymał wtedy pseu-
donim "Nanterre, la folle" (Zły Nanterre), a także "Nanter-
re la rouge" (Czerwony Nanterre). Piętno tych wydarzeń 
jest widoczne do dziś, ściany budynków uczelni w dużej 
mierze pokrywają plakaty propagandowe. Młodzież jest 
żywo zaangażowana w działalność społeczno – polityczną, 
co przyczynia się do tworzenia wyjątkowego klimatu tego 
miejsca. Warto również pamiętać, że jednym z absolwen-
tów Uniwersytetu Paryskiego jest Nicolas Sarkozy – obecny 
prezydent Francji. 

Studenci przebywający w Paryżu w ramach programu 
Erasmus, mogą się czuć bezpiecznie i pewnie. Aktualnie 
pieczę nad nami sprawuje koordynator pedagogiczna dr 
Anna Rurka, która służy swoją pomocą z ogromną cierpli-
wością i zaangażowaniem. W dużej mierze to dzięki niej 
studiowanie tutaj to przyjemność. Nauka sama w sobie 
nie różni się bardzo od tej, do której przywykliśmy. Kwint-
esencję stanowi rzecz jasna sesja egzaminacyjna. Jednak 
to również nic strasznego, uczestnicy projektu Erasmus 
zaliczają materiał głównie poprzez napisanie pracy seme-
stralnej. Ważne jest tylko, by nie odkładać tej kwestii na 
ostatnią chwilę. Należy pamiętać, że w języku francuskim 
piszę się nieco trudniej niż po polsku.

Jestem bardzo zadowolony z wyjazdu. Mam możliwość 
poznania ludzi z różnych państw, zapoznania się z roz-
maitymi kulturami, doświadczenia wielu nowych rzeczy. 
Na wiele spraw mogę spojrzeć z innej perspektywy, która 
była dla mnie do tej pory nieosiągalna. Kierując się szcze-
gółową analizą, podjąłem decyzję o przedłużeniu swojego 
pobytu we Francji o kolejny semestr. Wiem, że będzie to 
dla mnie pracowity czas, jednak wiem również, że gram 
o wysoką stawkę, a nagroda jest warta wysiłków. 

Jeśli tylko macie możliwość wzięcia udziału w tego typu 
wyjeździe nie wahajcie się! Nic tak nie kształtuje świa-
topoglądu, nie rozwija i nie hartuje ducha jak podróże, 
a okres studiowania to jeden z lepszych okresów naszego 
życia, więc dlaczego nie wykorzystać go jak najlepiej…

Pozdrawiam,
Rafał Gałka

PION PROREKTORA 
DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Z początkiem  bieżącego roku Uczelnia otrzymała po-
zytywne informacje dotyczące rozstrzygnięć wniosków 
na projekty badawcze finansowane przez Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego.

Wstępne pozytywne rekomendacje otrzymały dwa wnio-
ski na projekty rozwojowe złożone przez Instytut Metro-
logii Elektrycznej i Instytut Inżynierii Elektrycznej. 

Są to następujące projekty:
1. Liniowe i międzyliniowe, układy dynamicznego odtwa-

rzania napięcia (DVR), na podstawie falowników PWM 
z opcjonalnymi zasobnikami i źródłami energii – kie-
rownik tematu dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ   
- wnioskowane środki  1.304.400 zł

2. Systemy pomiarowe do wzorcowania rezystorów wzor-
cowych o małych wartościach rezystancji w zakresie 
częstotliwości akustycznych - kierownik tematu dr hab. 
inż. Ryszard Rybski - wnioskowane środki  615.000 zł

Uczelnia wystąpiła z jednym wnioskiem na projekt celo-
wy i wniosek ten został zakwalifikowany do finansowania 
przez Ministra. Wniosek realizowany będzie przez Wydział 
Inżynierii Lądowej i Środowiska przy współpracy z FEERUM 


