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towo - tak kierunek jazz i muzyka estradowa świętował 
swoje 10-lecie. Koncert jubileuszowy, który zorganizo-
wano 11 marca w Filharmonii Zielonogórskiej, pokazał 
nam przede wszystkim, jak wielobarwny może być jazz.

http://tv.uz.zgora.pl/index.php?10-lat-
-jazzu-i-muzyki-estradowej

Retransmisja koncertu jubileuszowego jest dostępna na 
stronie internetowej:
Część 1. - http://
tv.uz.zgora.pl/
index.php?kon-
cert-jubileuszo-
wy-cz-1-retrans-
misja
Część 2 - http://
tv.uz.zgora.pl/
index.php?kon-
cert-jubileuszo-
wy-cz-2-retrans-
misja

__ACADEMICA w Bibliotece Uniwersyteckiej
Teraz, aby wypożyczyć 
publikację naukową, 
znajdującą się w zaso-
bach Biblioteki Narodo-
wej nie będziemy musieli 
jechać do Warszawy, ani 
czekać na dostarczenie 
jej pocztą do naszej 
biblioteki. Nowy program 
ACADEMICA, z którego już wkrótce skorzystają czytel-
nicy Biblioteki Uniwersyteckiej, ma zastąpić tradycyjny 
system wypożyczeń międzybibliotecznych.

http://www.tv.uz.zgora.pl/index.php?aca-
demica-w-bibliotece-uniwersyteckiej

__ Anna Urbańska
Redaktor Naczelna Telewizji

Prosimy o więcej subskrypcji:
https://www.youtube.com/user/UZETvideo

__Uczelnia przyszłości
Najnowszy spot Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego zre-
alizowany przez Telewizję 
Uniwersytecką

http://tv.uz.zgora.
pl/index.php?uczel-
nia-przyszlosci

__Odznaczenia państwowe dla pracowników UZ
24 marca w Auli Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego 
odbyła się uroczystość 
wręczenia odznaczeń 
państwowych pracow-
nikom Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Z rąk 
Wojewody Lubuskiego, 
Katarzyny Osos Srebrny 
Krzyż Zasługi otrzymała dr hab. Marzenna Magda-Ada-
mowicz, prof.UZ. Ponadto 23 pracownikom wręczono 
złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę, 
a 18 osób uhonorowano Medalami Komisji Edukacji 
Narodowej.

http://www.tv.uz.zgora.pl/index.php?odz-
naczenia-panstwowe-pracownikow-uz

__10 lat jazzu i muzyki 
estradowej

Doskonała muzyka, 
nietuzinkowi wykonawcy, 
wspaniała atmosfera, 
a wszystko na jazzową 
nutę i oczywiście koncer-
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wią szansę bardzo dobrego przygotowania do wykonywania 
zawodów prawniczych po zakończeniu studiów. Uczniowie 
mieli także okazję zobaczyć jak wyglądają uniwersyteckie 
zajęcia, uczestnicząc w części ćwiczeń z prawa karnego 
skarbowego, prowadzonych na studiach administracyjnych 
II stopnia przez dr Agnieszkę Kanię z Katedry Prawa Kar-
nego i Postępowania Karnego WPiA. Trzecia część wizyty 
obejmowała rozwiązywanie w parach kazusów z zakresu 
prawa do ochrony wizerunku, oczywiście w oparciu o do-
starczone przez nas teksty aktów normatywnych. Zadanie 

okazało się całkiem proste i większość zaprezentowanych 
rozwiązań była prawidłowa. Na koniec spotkania do sali 
wykładowej przybyli studenci I roku prawa (Kacper Gry-
ka, Kamil Kolenik, Patryk Petrus Igor Ziętara), którzy opo-
wiedzieli naszym gościom, jak studiowanie na UZ wygląda 
z perspektywy studenta i o swoich osobistych zmaganiach 
z trudną materią studiów prawniczych.
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