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Uroczystość promocjI książki. Od lewej: Profesor Andrzej Gorgol
(Kierownik Katedry Prawa Finansowego WPiA UZ), Profesor Andrzej
Bisztyga (Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UZ), Dr Robert
Wysocki (Prodziekan WPiA UZ), Sala Konstytucji 3 maja, gmach Sejmu RP
(FOT. wpia)

Warto w tym miejscu poświęcić kilka słów na
omówienie prezentowanej w tak znamienitym
gronie książki Kazachstan-Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne.
Jak napisał w słowie wstępnym prof. A. Bisztyga
inspiracją dla tej publikacji było polsko-kazachstańskie seminarium zorganizowane w 2015 r.
z okazji z 550. rocznicy istnienia kazachstańskiej
państwowości1. Jednocześnie trzeba podkreślić,
że było to wydarzenie wpisujące się już w pewną tradycję cyklu polsko - kazachstańskich seminariów organizowanych w Senacie RP. Pozornie
ten aspekt stosunków międzynarodowych może
się wydawać wąski i stanowić przedmiot badań głęboko
specjalistycznych. Jednak Kazachstan cieszy się rosnącym
zainteresowaniem badaczy jako lider Azji Centralnej i państwo, które w skali tego regionu najszerzej otwiera się na
kontakty zewnętrzne, w tym europejskie.
Świeżo wydana monografia jest o tyle interesująca, że
w sposób kompleksowy odnosi się do sposobu funkcjonowania
Republiki Kazachstanu, a także wprowadza element
komparatystyki badań nad ustrojem i historią obu państw.
W pierwszej kolejności traktuje o problemach ustrojowych,
ale podnosi również zagadnienia natury społecznej
i edukacyjnej. Ambitny cel w postaci kompetentnego, pełnego
opracowania tak szerokiej problematyki został osiągnięty
dzięki współpracy zespołu dziewiętnastu ekspertów z Polski
i Kazachstanu. Na wspomnienie zasługuje, że omawiana
tu książka stanowi efekty staży naukowych, jakie prof.
Andrzej Bisztyga odbył na kazachstańskich uniwersytetach
w Pawłodarze i Tałdy Kurganie. Należy podkreślić, że jest
to jedno z wielu pól aktywności naukowej Profesora, który
jest także ekspertem Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

senackiego zespołu uczestniczył Wicemarszałek Senatu
Bogdan Borusewicz, a przewodniczył mu Senator Kazimierz
Kleina. Wśród zaproszonych gości obecni byli Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll i Jerzy Smoliński, przedstawiciele Ambasady
Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej, działacze Stowarzyszenia „Mój Kazachstan” z Prezesem Władysławem
Sokołowskim oraz liczni profesorowie i wykładowcy akademiccy z całej Polski. Podczas posiedzenia Zespołu odbyła
się prezentacja książek: Kazachstan-Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, red. nauk.
Andrzej Bisztyga, Piotr B. Zientarski – wydawnictwa Adam
Marszałek oraz Kazachstan. Tauelsiz memleket znaczy niepodległe państwo, red. nauk. Władysław Sokołowski, Mukhit-Ardager Sydyknazarov wydaną przez Stowarzyszenia
Współpracy Polska-Wschód. Prezentacji książek dokonali
dr hab. Andrzej Bisztyga i dr Władysław Sokołowski. Obie
pozycje znakomicie wpisały się w okres obchodów 550-lecia Kazachstanu. Po prezentacji książek odbyła się dyskusja, którą zapoczątkowało wystąpienie Wicemarszałka
Senatu Bogdana Borusewicza. Następnie głos zabrali z-ca
Prezydenta m.st. Warszawy Witold Pahl, Prezes Józef Bryll,
Joanna Markiewicz-Stanny
prof. Jerzy Jaskiernia, Adam Marszałek i przedstawicielka
Uniwersytetu Warszawskiego. Wypowiedzi dotyczyły zaprezentowanych książek, działalności stowarzyszeń, możliwości współpracy z Senackim Zespołem oraz współpracy 1 W tym zakresie odsyłamy do publikacji: A. Bisztyga: Seminarium polsko-kazachstańskie, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, WarPolski z Kazachstanem.
szawa 2015 roku, Studia Orientalne Nr 2 (8) / 2015, s. 127 i nast.

Wydział Lekarski UZ
zarejestrowany w World
Directory of Medical Schools
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielo- Jest to bardzo ważna informacja dla naszych studentów,
nogórskiego został zarejestrowany w Światowym Katalogu ponieważ w przyszłości umożliwi im to nostryfikację dySzkół Medycznych (World Directory of Medical Schools). – plomu lekarza poza krajami UE, zwłaszcza w USA i w Kana-
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z życia UZ

dzie. Absolwenci zagranicznych szkół medycznych, którzy
pragną kontynuować edukację w Stanach Zjednoczonych
muszą uzyskać certyfikację ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates). Aby otrzymać ten
certyfikat należy m.in. przedstawić dokumenty potwierdzające ukończenie uczelni medycznej ujętej w najaktualniejszej wersji Światowego Katalogu. To jeden ważny
aspekt, a drugi to fakt, że rejestracja Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w Katalogu (https://search.wdoms.
org/home/SchoolDetail/F0005223 ) gwarantuje rozpoznawalność naszego Wydziału na świecie, dzięki współpracy
WDOMS z takim organizacjami jak Światowa Federacja
Edukacji Medycznej (World Federation for Medical Education – WFME) oraz Fundacji na rzecz Postępu Międzynarodowej Edukacji Medycznej i Badań Medycznych (Foundation for Advancement of International Medical Education
and Research – FAIMER.– powiedziała prof. Agnieszka Zembroń-Łacny, dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

World Directory of Medical Schools łączy informacje
zawarte wcześniej w: Katalogu Światowym WHO, Katalogu
Międzynarodowej Książki Medycznej (IMED) i Katalogach
Avicenna. Znajdują się w nim m.in. informacje dotyczące
2900 uczelni z całego świata (w tym 19 polskich uczelni
medycznych i wydziałów prowadzących kierunek lekarski),
warunków rekrutacji i czasu trwania studiów medycznych.
Od momentu powstania w 2014 r. do katalogu dodano ponad 400 szkół medycznych. Dane w katalogu są na bieżąco
aktualizowane.
Lista w katalogu światowym potwierdza, że szkoła medyczna istnieje, jednak nie oznacza uznania, akredytacji
ani poparcia ze strony Światowego Katalogu, WFME czy
FAIMER.
Więcej na temat World Directory of Medical Schools na
stronie https://www.wdoms.org/
Ewa Sapeńko

Dotacja dla kierunku
lekarskiego
3 mln zł – taka dotacja zostanie przekazana z budżetu województwa lubuskiego na prowadzenie kierunku
lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim w 2018 r.
19 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubuskiego umowę na przekazanie tych środków podpisali
marszałek Elżbieta Anna Polak i prof. Tadeusz Kuczyński
– rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na zatrudnienie wysokospecjalistycznej
kadry do prowadzenia zajęć na kolejnym już, czwartym
roku kierunku lekarskiego. W spotkaniu, podczas którego
podpisano umowę, wzięła także udział prof. Magdalena
Graczyk – prorektor ds. jakości kształcenia UZ i dr Marek
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Działoszyński – prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.
Są to już kolejne pieniądze przekazane przez samorząd województwa na potrzeby kształcenia lekarzy na naszej uczelni. Od 2015 r. na prowadzenie kierunku lekarskiego UZ otrzymał 6 mln zł. Jak powiedział rektor prof.
T. Kuczyński, dziękując za wsparcie marszałek Elżbiecie
Annie Polak, miało nam to wystarczyć, niestety zmieniły
się zasady finansowania szkolnictwa wyższego i dziś dotacja uzależniona jest od kategorii naukowej wydziału. Trudno się spodziewać, żeby nowopowstały wydział otrzymał
najwyższą kategorię naukową, kiedy nie ma jeszcze nawet

