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dlatego wszystkim polecamy wyjazd do miasta Piotra Wiel-
kiego. Warto podkreślić, że stereotypy istniejące na temat 
Rosji są nieprawdziwe, o czym przekonaliśmy się osobiście. 
Rosjanie są serdeczni i bardzo przyjaźni. Mamy nadzieję, 
że będzie więcej wyjazdów do Sankt Petersburga, które 
umożliwią nam zdobywanie nowych doświadczeń”.

„Dla nas jako młodych ludzi, pragnących odkrywać nowe, 
ciekawe miejsca był to wyjazd życia, a jako dla studentów 
filologii rosyjskiej lub komunikacji biznesowej w języku 
rosyjskim – poszerzenie horyzontów i przede wszystkim 
odkrycie nowych możliwości” – zauważa Piotr Brzezicki. 
„Sankt Petersburg jest ogromnym miastem liczącym 7 mi-
lionów mieszkańców, mającym ponad 340 mostów, które 
łączą ponad 100 wysp. W takim mieście można rozwijać się 
zawodowo, dlatego nasz kierunek studiów jest dobrym po-
czątkiem. Niektórzy uczestnicy wyjazdu są tak zauroczeni 
tą metropolią, że przyjechali tu po raz kolejny. Oczywiście 
przychylność i życzliwe nastawienie ludzi tylko we wszyst-
kim pomaga. Przyjaźnie zawarte w ubiegłym roku z rosyj-
skimi znajomymi kontynuowane są do tej pory. Jako młodzi 
ludzie mamy wiele wspólnego, korespondujemy ze sobą 
bardzo często. Mamy nadzieję, że spotykać się z nimi bę-
dziemy również często. W północnej stolicy Rosji czuliśmy 
się prawie jak w domu. Liczę na to, że w przyszłości będę 
odwiedzał Petersburg częściej. Zachęcam do odrzucenia 
wszelkich stereotypów i do zwiedzenia tego fascynującego 
miasta”.

Teraz studenci Katedry Filologii Wschodniosłowiańskiej 
marzą o Moskwie. Z tego wyjazdu również zamierzają za-
prezentować relację, by podzielić się swoimi wrażeniami.

Katarzyna Zajczenko
Piotr Brzezicki
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1___ Studentki iii FR – ewelina OleSzewSka i kaROlina kOnOblOch pRzed 
SObORem kazańSkim pOłOżOnym pRzy newSkim pROSpekcie

2___ dR nel bielniak, ewelina OleSzewSka (iii FR) i agnieSzka dąbROwicz  
(i kbJR) pOdczaS zwiedzania eRmitażu

3___ autORzy aRtykułu (kataRzyna zaJczenkO i piOtR bRzezicki, Studenci ii 
FR) wRaz z dR nel bielniak ORaz kaROliną knOblOch (iii FR) w teatRze 
maRyJSkim

4___ pOlSkie (iii FR i i kbJR) i ROSyJSkie Studentki w pałacu alekSandRyJSkim 
a caRSkim SiOle

FOt. z wydziału

wydział MateMatyki, inforMatyki i ekonoMetrii

__Obrona rozprawy doktorskiej 

4 marca 2015 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki 
i Ekonometrii UZ odbyła się publiczna obrona rozprawy 
doktorskiej mgr. Macieja Kozaryna, słuchacza studiów dok-
toranckich WMIiE UZ.

Tytuł rozprawy: Stochastyczne inkluzje i równania wielo-
wartościowe względem dwuparametrowego procesu Wie-
nera.

Promotorem był dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ (Uni-
wersytet Zielonogórski), natomiast recenzentami: prof. dr 
hab. Andrzej Fryszkowski, (Politechnika Warszawska) oraz 
prof. dr hab. Michał Kisielewicz (Uniwersytet Zielonogór-
ski).

Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ 
nadała mgr. Maciejowi Kozarynowi stopień doktora nauk 

matematycznych w zakresie matematyki.
Joachim Syga

__Prawo doktoryzowania dla socjologii

Z dumą i radością informujemy, że z dniem 26 stycznia 
2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podję-
ła decyzję o przyznaniu Wydziałowi Pedagogiki, Socjologii 

i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego upraw-
nienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
społecznych w dyscyplinie socjologia. Tym samym Instytut 
Socjologii UZ, poza niedawno dodanymi specjalnościami na 
studiach licencjackich, zyskał możliwość dalszego wzboga-
cenia swojej oferty edukacyjnej o studia doktoranckie. 
Będą one przeznaczone dla absolwentów studiów drugiego 

wydział pedagogiki, socjologii i nauk o zdrowiu


