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WIADOMOŒCI W YDZIA£OWE

my możemy spojrzeć dalej, ponad zmysłowo, zależnie od
naszej wrażliwości i świadomości. Przepołowiony krążek,
„tonący” jak zachodzące za horyzontem słońce, przez
swoją niepełność, nie jest nachalnie sakralny (choć skojarzenie z hostią dość silnie się może nasuwać). Ma raczej na
celu zogniskowanie, uźródłowienie pewnej, nie do końca
określonej energii, którą formy Dzięcielewskiego potraﬁą
emanować. Jak fetysze, totemy, ryngrafy, relikwie i tym
podobne przedmioty kultu, formalnie odmienne w różnych
religiach czy kulturach, lecz mające funkcje podobne magiczne, poza zmysłowe, przywołujące Coś, co jest poza
tym światem.
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
galeria „Nowy Wiek”
Jarosław Dzięcielewski KONSEKRACJA XIV
wystawa czynna do 20 marca 2011 r.
JAROSŁAW DZIĘCIELEWSKI, ur. 23 marca 1963 r. we Wschowie.
Studia w PWSSP w Poznaniu. Dyplom w Pracowni Rzeźby prof.
Olgierda Truszyńskiego w 1991 roku. Od 1992 r. pracuje w Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. W latach 1998-1999 prowadzi Pracownię Rzeźby i wykłada
Zagadnienia i tendencje sztuki współczesnej w Studium Sztuk
Plastycznych w Głogowie. W 2002 roku uzyskuje I st. kw. w zakresie Rzeźby w ASP w Gdańsku. Od 2002 r. samodzielnie prowadzi
Pracownię Struktur Wizualnych i Mechanizmów Percepcji Wzrokowej. W 2008 roku uzyskuje stopień doktora habilitowanego
w dziedzinie sztuk plastycznych na Wydziale Rzeźby Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2008 r. wykłada Psychoﬁzjologię widzenia w Instytucie Sztuk Pięknych UZ. Jest promotorem
i recenzentem kilkunastu artystycznych dyplomów magisterskich i licencjackich. Zajmuje się instalacją, obiektem i rzeźbą.

Stypendium Ministra

Wśród stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2010/2011 przyznawanego za
osiągnięcia w nauce znalazła się Katarzyna Lotka - studentka Wydziału Artystycznego kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Serdecznie gratulujemy !
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WYDZIAŁ
EKONOMII I ZARZĄDZANIA
Wydział Ekonomi i Zarządzania poszerza swoją ofertę dydaktyczną - studia magisterskie na kierunku
Bezpieczeństwo narodowe
19 stycznia Członkowie Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania podjęli uchwałę o uruchomieniu studiów drugiego
stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. W tym
miejscu warto przypomnieć, że studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na poziomie studiów pierwszego stopnia są realizowane na Wydziale Ekonomii i Zarządzania od
2007 roku i pierwsi absolwenci tego kierunku opuścili mury
naszej uczelni w czerwcu ubiegłego roku. Studia na tym
kierunku cieszą się dużą popularnością i obecnie studiuje na nim blisko 680 słuchaczy. Kierunek był już oceniany przez ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej
i uzyskał ocenę pozytywną. Uruchomienie studiów drugiego stopnia umożliwi absolwentom studiów pierwszego
stopnia kontynuację nauki i rozwijanie swoich zainteresowań. Taką możliwość zyskają również absolwenci kierunków pokrewnych. Studia trwać będą cztery semestry, a ich
absolwenci uzyskają tytuł zawodowy magistra. Studenci
będą mieli możliwość wyboru jednej z trzech specjalności: bezpieczeństwo publiczne, nowoczesne systemy informacyjne w bezpieczeństwie oraz zarządzanie kryzysowe.
Plan studiów na specjalności bezpieczeństwo publiczne
obejmuje m.in. takie przedmioty, jak: zarządzanie systemem bezpieczeństwa wewnętrznego, pozarządowe formy
bezpieczeństwa, kierowanie i dowodzenie w systemach
bezpieczeństwa, Informatyka w bezpieczeństwie publicznym, ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce i krajach
UE, czy też negocjacje. W planie studiów na specjalności nowoczesne systemy informacyjne w bezpieczeństwie
znajdą się takie przedmioty, jak: operacyjne systemy satelitarne, interfejsy informacji, inżynieria wiedzy, technologie GPS, globalne społeczeństwo informacyjne. Absolwent
tej specjalności będzie potraﬁł przygotowywać oraz realizować promocję i sprzedaż produktów związanych z technologiami satelitarnymi, które wykorzystywane są w takich dziedzinach jak: telekomunikacja, meteorologia oraz
wojskowość. Natomiast w planie studiów na specjalności
zarządzanie kryzysowe znajdą się m.in. takie przedmioty,
jak: administracja publiczna w zarządzaniu kryzysowym,
bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, społeczeństwo informacyjne, strategie i doktryny militarne, wspomaganie
informacyjno-decyzyjne, zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych i konﬂiktowych. Absolwenci kierunku
bezpieczeństwo narodowe zostaną przygotowani do pracy
zawodowej w strukturach obronnych zarówno organizacji
samorządowych, jak i administracji państwowej. Wierzymy, że poszerzenie oferty edukacyjnej Wydziału Ekonomii
i Zarządzania o kształcenie na kierunku bezpieczeństwo
narodowe na studiach drugiego stopnia, spotka się z dużym zainteresowaniem, są to bowiem studia wychodzące
naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy.
Anetta Barska

