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WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

wydział Ekonomii i zarządzania

Otwieramy kolejną edycję cyklu wykładów otwartych 
w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem 
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do 
udziału w kolejnym cyklu programu edukacyjnego Nowo-
czesne Zarządzanie Biznesem. Obecnie realizowanych 
jest pięć modułów tematycznych:
1. Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu 

osobistym.
2. Narzędzia e-gospodarki.
3. Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe.
4. Nowy wymiar bankowości spółdzielczej.
5. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Wykłady prowadzone są przez koordynatorów regional-
nych NZB i przedstawicieli partnerów m.in. Związku Ban-
ków Polskich, Krajowej Izby Rozliczeniowej, Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych. Celem wykładów jest przede wszyst-
kim podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, 
przedsiębiorczości czy zarządzaniu biznesem. W ramach 
wykładów słuchacze będą mogli dowiedzieć się m.in. jak 
zarządzać własnymi finansami, inwestować środki w per-
spektywie długoterminowej, założyć własną działalność 
gospodarczą, a także o najczęstszych zagrożeniach korzy-
stania z internetu.

Na stronie internetowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania 
będziemy informowali o nadchodzących wydarzeniach.
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Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Już po raz czwarty pracownicy Instytutu Filologii 
Polskiej – członkowie zielonogórskiego oddziału Towa-
rzystwa Miłośników Języka Polskiego – zorganizowali 
wyjątkowe obchody Międzynarodowego Dnia Języka Oj-
czystego. Nasz Uniwersytet gościł uczniów i nauczycieli 
ze szkół ponadgimnazjalnych regionu.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, ustanowio-
ny przez UNESCO, obchodzony jest 21 lutego. Data upa-
miętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 r. zgi-

nęło pięciu studentów uniwersytetu w Dhace – domagali 
się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędo-
wego. Instytut Filologii Polskiej i Towarzystwo Miłośników 
Języka Polskiego – oddział w Zielonej Górze od czterech lat 
organizują uroczyste obchody tego święta na Uniwersyte-
cie Zielonogórskim. Składają się one z dwóch części. Pierw-
sza to konkurs pod hasłem Potyczki z polszczyzną, a druga 
– wykład otwarty. Przedsięwzięciu patronują Prorektor ds. 
Studenckich prof. Wojciech Strzyżewski i Dziekan Wydziału 
Humanistycznego prof. Sławomir Kufel.

W tym roku obchody święta odbyły się 2 marca w Biblio-
tece Uniwersyteckiej. Rozpoczęły się od słów prof. Anny 
Wojciechowskiej, przewodniczącej zielonogórskiego od-
działu Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. – Polsz-
czyzna nie jest językiem zagrożonym. Należy szczęśliwie 
do 25 największych języków świata, więc nie musimy 
się bać o jej byt. Ale za to powinniśmy myśleć o dbaniu 
o jakość polszczyzny i temu służą właśnie nasze obchody 

wydział humanistyczny
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