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Terminarz:
28.02.-2.03__ Targi Edukacji - Poznań
4-5.03__ Targi Edukacyjne Absolwent – Gorzów Wlkp.
  7.03__ Festiwal Szkół i Doradztwa Zawodowego – Wschowa
11.03__ wizyta w III LO ze Świdnicy
11-12.03__ Targi Edukacyjne Absolwent – Zielona Góra
12.03__ Wizyta uczniów z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych z Gubina
13.03__ Targi Edukacyjne Szkół Wyższych – Polkowice
15.03__ Dni Doradztwa Zawodowego w Wolsztynie
17.03__ wizyta uczniów z Liceum Alter ego w ZSB w Zielonej Górze
18.03__ wizyta w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku

__13.03 Targi Edukacyjne Szkół Wyższych – Polkowice

19.03__ wizyta uczniów z LO z Sulechowa
20.03__ wizyta uczniów z Zespołu Szkół z Przemkowa
25.03__ Targi Edukacyjne Absolwent – Leszno
27.03__ Targi Edukacyjne w Skwierzynie
28.03__ wizyta w I LO w Bolesławcu
  2.04__ Wizyta w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu
  3.04__ spotkanie z młodzieżą zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych
  7.04__ wizyta uczniów z Zespołu Szkół i LO z Przemkowa
15.04__ Targi Edukacji i Pracy w Gubinie
26.04__ Dzień Eksperymentatora w Nowej Soli
Do zobaczenia na „targowym szlaku”.
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Zielone
stypendia
dla studentów
Uniwersytetu
__Ewa Sapeńko
30 „Zielonych stypendiów” dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego ufundują w przyszłym semestrze radni z Klubu Zielona 2020. Środki – prawie 100
tys. zł – pochodzą z puli pieniędzy jaką radni Rady
Miasta Zielona Góra otrzymują do własnej dyspozycji
i mogą wesprzeć wybrane przez siebie miejskie inicjatywy. Jak powiedział radny Andrzej Brachmański –
Szukając dobrego pomysłu na to, żeby pieniądze się nie
zmarnowały i procentowały w przyszłości – uznaliśmy, że
zainwestujemy je w młodość.
Radny Filip Gryko dodał – Uważamy, że nauka jest
ciężką pracą, a za pracę trzeba płacić. Ale przede
wszystkim chcielibyśmy, żeby do młodych zielonogórzan
trafił sygnał, że miasto dba o nich, a stypendia mają być
zachętą do pozostania w Zielonej Górze. Nie chcemy,
żeby nasi absolwenci wyjeżdżali do pracy za granicę,
a młodzież na inne uczelnie w kraju.
Dlatego też stypendia w wysokości 500 zł zostaną
przyznane wyłącznie studentom UZ, którzy są mieszkańcami Zielonej Góry. Kolejny wymóg regulaminowy to kierunki, których studenci mogą starać się
o „Zielone stypendia”, są to: budownictwo, ekonomia i informatyka. Dlaczego akurat te? Radny Andrzej
Bocheński uzasadnia: - Chcielibyśmy, aby pieniądze trafiły do studentów tych kierunków, o których braku absolwentów mówi się w naszym mieście.
Wnioski będzie można składać do końca czerwca.
Regulamin stypendium, formularz wniosku oraz szczegółowe informacje znajdą się wkrótce na stronie prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Jak poinformował prof. Wojciech Strzyżewski Kryteria jakie będą brane pod uwagę to średnia ocen
z ostatniego semestru, a także szeroko pojęta aktywność naukowa i pozanaukowa studentów.
Stypendia będą przyznane na jeden semestr (6 miesięcy) i zostaną wręczone w październiku br. podczas inauguracji roku akademickiego 2014/2015. Wypłata będzie
jednorazowa, tak jak to jest w przypadku innych stypendiów naukowych.

