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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 skoja-
rzenie 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.

Stypendium Ministra 

Wśród stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego na rok akademicki 2010/2011 przyznawanego za 
osiągnięcia w nauce znalazła się Katarzyna Lotka  - stu-
dentka Wydziału Artystycznego kierunku Edukacja arty-
styczna w zakresie sztuk plastycznych. Serdecznie gratu-
lujemy !

Wydział Ekonomi i Zarządzania poszerza swoją ofer-
tę dydaktyczną - studia magisterskie na kierunku 
Bezpieczeństwo narodowe

19 stycznia Członkowie Rady Wydziału Ekonomii i Zarzą-
dzania podjęli uchwałę o uruchomieniu studiów drugiego 
stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. W tym 
miejscu warto przypomnieć, że studia na kierunku bezpie-
czeństwo narodowe na poziomie studiów pierwszego stop-
nia 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 studiu-
je na nim blisko 680 słuchaczy. Kierunek był już ocenia-
ny przez ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
i uzyskał ocenę pozytywną. Uruchomienie studiów dru-
giego stopnia umożliwi absolwentom studiów pierwszego 
stopnia kontynuację nauki i rozwijanie swoich zaintereso-
wań. Taką możliwość zyskają również absolwenci kierun-
ków pokrewnych. Studia trwać będą cztery semestry, a ich 
absolwenci uzyskają tytuł zawodowy magistra. Studenci 
będą mieli możliwość wyboru jednej z trzech specjalno-
ści: bezpieczeństwo publiczne, nowoczesne systemy infor-
macyjne w bezpieczeństwie oraz zarządzanie kryzysowe. 
Plan studiów na specjalności bezpieczeństwo publiczne 
obejmuje m.in. takie przedmioty, jak: zarządzanie syste-
mem bezpieczeństwa wewnętrznego, pozarządowe formy 
bezpieczeństwa, kierowanie i dowodzenie w systemach 
bezpieczeństwa, Informatyka w bezpieczeństwie publicz-
nym, ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce i krajach 
UE, czy też negocjacje. W planie studiów na specjalno-
ści nowoczesne systemy informacyjne w bezpieczeństwie 
znajdą się takie przedmioty, jak: operacyjne systemy sate-
litarne, interfejsy informacji, inżynieria wiedzy, technolo-
gie GPS, globalne społeczeństwo informacyjne. Absolwent 
tej specjalności będzie potrafił przygotowywać oraz reali-
zować promocję i sprzedaż produktów związanych z tech-
nologiami satelitarnymi, które wykorzystywane są w ta-
kich 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 in-
formacyjne, strategie i doktryny militarne, wspomaganie 
informacyjno-decyzyjne, zarządzanie ryzykiem w sytu-
acjach kryzysowych i konfliktowych. Absolwenci kierunku 
bezpieczeństwo narodowe zostaną przygotowani do pracy 
zawodowej w strukturach obronnych zarówno organizacji 
samorządowych, jak i administracji państwowej. Wierzy-
my, że poszerzenie oferty edukacyjnej Wydziału Ekonomii 
i Zarządzania o kształcenie na kierunku bezpieczeństwo 
narodowe na studiach drugiego stopnia, spotka się z du-
żym zainteresowaniem, są to bowiem studia wychodzące 
naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. 
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