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Studia w Europie
Od maja każdy polski student rozpoczynający naukę w Unii
będzie posiadał takie same prawa jak student kraju, do którego
przyjechał: prawo do akademika, automatyczne pozwolenie na
pracę, zniżki na transport, prawo do stypendium. W krajach,
w których nauka jest płatna, takie stypendium może polegać na
zwolnieniu z części opłat. Warto też wspomnieć, że student nie
traci prawa do stypendium naukowego uzyskanego w kraju,
ważności nie traci także świadectwo zdrowotne wydane w kraju
pochodzenia. (...)
Swobodny przepływ osób to jeden z celów działań Unii Europejskiej. Dlatego Komisja Europejska wymaga od krajów Pięt-

Przegląd prasy
1 marca Gazeta Lubuska jako pierwsza poinformowała o nowych wydziałach na UZ: Ministerstwo pozytywnie rozpatrzyło
wniosek Uniwersytetu Zielonogórskiego, by z Wydziału Nauk
Ścisłych powstały dwa: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz Wydział Fizyki i Astronomii. – W uzasadnieniu
wniosku napisaliśmy, że przyczyni się to do zwiększenia dynamiki rozwoju uniwersytetu – mówi były dziekan nieistniejącego
już wydziału, obecnie dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki. – Stary
wydział był niejednorodny. Świat matematyków i fizyków
znacznie się od siebie różni, co było widać choćby na radach
wydziału.
Wydział Fizyki i Astronomii dziekana jeszcze nie ma. Pełnomocnikiem ds. tworzenia nowej jednostki został prof. dr hab.
Krzysztof Urbanowski. Najpierw musi być wybrana rada wydziału, co uda się zrobić w przyszłym tygodniu. Potem, zgodnie
z przepisami, zgłosi ona kandydatów na dziekana. Wybory
będą się mogły odbyć w kwietniu.
***
Interaktywne techniki kreacji osobowości i wizerunku publicznego – nowy kierunek podyplomowych studiów na naszym
Uniwersytecie – ruszają od października – czytamy 1 marca
w Gazecie Wyborczej. Nauczyciele, aktorzy, prawnicy, dziennikarze, politycy i menedżerowie nauczą się tam korzystnej autoprezentacji, opanują technikę emisji głosu, sztukę retoryki
i skutecznej negocjacji. Kierunek, powstały na bazie podyplomowych studiów emisji głosu na Wydziale Artystycznym, obejmuje trzy semestry. Jeden kosztuje 1.500 zł. Kierownikiem jest
ad. Iwona Kowalkowska.
***
2 marca w Gazecie Lubuskiej czytamy, że Uniwersytet Jagielloński od marca przyjmuje prace doktorskie tylko na dyskietkach lub płytach CD i umieszcza je w specjalnej bazie elektronicznej. Za kilka miesięcy to samo dotyczyć będzie prac magisterskich. Uczelnia poza własną bazą skorzysta też z programu
plagiat.pl, który powstał w ub.r. Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Zdzisław Wołk zapewnia, że nasza uczelnia pójdzie w ślady UJ. Na razie się do tego
przygotowuje. W trosce o zapobieganie nieuczciwości w czasie
przygotowywania prac dyplomowych Senat uczelni podjął już
w listopadzie ub.r. specjalną ustawę. Rektor UZ prof. dr hab.
Michał Kisielewicz tłumaczył, że promotorzy nie mogą czuwać
nad dowolną liczbą prac. A tak w przyszłości się zdarzało.
Naukowiec nie jest wtedy w stanie na bieżąco kontrolować
postępów w pisaniu przez studenta pracy dyplomowej. W zależności od kierunku studiów można zatem prowadzić odpowiednią liczbę prac. I tak np. na filologiach – 10, na kierunkach
technicznych – 18, ekonomicznych – 36, matematycznochemicznych i przyrodniczych – 12, a na humanistycznych
i społecznych – 24.
***
6 marca w Gazecie Wyborczej mogliśmy przeczytać, ze 10
tys. studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego przez tydzień nie
mogło korzystać z biblioteki. Do awarii serwera doszło w niedzielę 29 lutego. Od tego czasu nikt nie mógł korzystać ze
zbiorów poza terenem biblioteki. – Moje studia opierają się
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nastki uznawania wartości wykształcenia uzyskanego w pozostałych krajach unijnych. Polska podpisała umowy międzynarodowe umożliwiające wzajemne uznawanie wykształcenia
z Austrią i Niemcami, a także różnego rodzaju umowy o równoważności dokumentów o wykształceniu z Czechami, Estonią,
Słowacją i Węgrami. Obowiązują też porozumienia zawierane
pomiędzy poszczególnymi uczelniami.
Urszula Muszel
Gazeta Studencka, 30 marca
wybrała esa

głównie na pracy z książką, na czytaniu. Wykładowcy wymagają zapoznania się z obszernym materiałem. Ten tydzień oznacza dla mnie zaległości – denerwuje się studentka filologii
polskiej Kasia Jaskólska. Specjalista ds. kontaktów z mediami
Ewa Sapeńko przyznaje, że takie awarie to duże utrudnienie
dla studentów, ale – jak podkreśla – zdarzają się niezwykle
rzadko. Dlaczego likwidacja awarii zajęła tydzień? – Konsultowaliśmy się ze specjalistami. Chcieliśmy sprawdzić najpierw,
czy serwer można naprawić w Zielonej Górze. W środę przyjechał do nas zastępczy z Warszawy. Do czwartku trwała instalacja naszych programów bibliotecznych – wyjaśnia Ewa Sapeńko.
***
17 marca Gazeta Lubuska opublikowała wyniki rankingu tygodnika Newsweek. Mogliśmy przeczytać, że jedynym kryterium oceniania wyższych szkół była skuteczność w przygotowaniu absolwentów do zdobycia dobrej pracy. Na zlecenie
redakcji Pracownia Badań Społecznych z Sopotu zapytała
największe polskie firmy, kogo najchętniej zatrudniają. W badaniu wzięło udział ponad 900 firm i instytucji, dzięki którym uzyskano informacje o ponad 26 tysiącach absolwentów z 247
uczelni. Wśród lubuskich w ogólnym rankingu najwyższe, bo
36. miejsce w Polsce zajęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie (choć czasopismo użyło starej nazwy –
Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej). Na 77.
pozycji znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Gorzowie Wlkp., a na 85 – Uniwersytet Zielonogórski. Nieco
wyższe miejsca zajmują nasze uczelnie w rankingu państwowych wyższych szkół. Sulechów – 30, Gorzów Wlkp. – 54,
a Zielona Góra – 59. W klasyfikacji państwowych wyższych
szkół zawodowych sulechowska uczelnia zajęła drugie miejsce,
a gorzowska trzecie. W klasyfikacji uniwersytetów – zielonogórski wyprzedził Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Śląski w Katowicach, Opolski, Rzeszowski i Uniwersytet im.
Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie. UZ zajął bowiem 12
miejsce na 17 kształcących w naszym kraju uniwersytetów.
Z rankingu stworzonego według kierunków studiów wynika, że
zarządzanie i marketing lepiej studiować na Uniwersytecie
Zielonogórskim (9 miejsce) niż np. na Uniwersytecie Warszawskim (11 miejsce), Gdańskim (17), Jagiellońskim (27) czy
Szczecińskim (35).
***
12 marca Gazeta Lubuska zapraszała na koncert z cyklu Big
Band Uniwersytetu Zielonogórskiego i Przyjaciele pt.: Od Sinatry do Presley'a. Gościem był Krzysztof Kiljański. Na koncert
w jego oraz Big Bandu pod dyrekcją Jerzego Szymaniuka
wykonaniu złożą się piosenki pochodzące z repertuaru największych amerykańskich wokalistów XX w.; stąd tytuł koncertu ,,Od
Sinatry do Presley'a''. Oprócz piosenek Sinatry i Presley'a
usłyszymy utwory Nat King Cole'a i Ray'a Charlesa. Wszyscy,
poza Presley'em wiązali swoje kariery z najznakomitszymi big
bandami. Dzięki ich współpracy powstało wiele utworów, które
na stałe weszły do kanonu muzyki jazzowej, jak i muzyki pop.
Zielonogórski koncert będzie więc świetną okazją do przypomnienia sobie wielkich przebojów z ubiegłego stulecia. Zaśpiewa je K. Kiljański, nie bez powodu okrzyknięty przez publiczność Old Jazz Meeting Złota Tarka 2001 ,,polskim Frankiem
Sinatrą''. Karierę wokalisty rozpoczął na początku lat 90. Od
1988 r. stale współpracuje z kompozytorem, pianistą i aranżerem Jerzym Szymaniukiem i kierowanym przez niego zespołem
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Old Friends Orchestra. K. Kiljański jest również laureatem
prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Wokalistów Jazzowych w Zamościu. Ostatnio brał udział w polskim finale konkursu Eurowizji 2004 z piosenką, która została wydana na singlu
promocyjnym, zapowiadającym debiutancki album artysty.
Premiera płyty – na przełomie maja i kwietnia. Czwartkowy
koncert tradycyjnie odbędzie się w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50.

Francisa Poulenca. Jury jednomyślnie przyznało jej najwyższe
konkursowe laury za wybitne wykonanie tego drugiego utworu,
a wspólnie z akompaniatorką zostały uznane za najbardziej
„zgrany” duet. W składzie jury znaleźli się wybitni francuscy
śpiewacy operowi. Na liście dotychczasowych sukcesów i osiągnięć solistki jest płyta z nagraniem opery Georgesa Bizeta
„Don Procopio” wydana we wrześniu 2003 r. Polsko-francuskie
nagranie jest światową prapremierą tej opery.

***
W poniedziałek 22 marca na Uniwersytecie Zielonogórskim
zaczynają się Dni Frankofonii. Inauguruje je grupa teatralna
Uniwersytetu Królewskiego z Liege spektaklem Rene de Obaldii
„Pieprz Cayenne”, który zobaczymy o godz. 18 w Teatrze Lubuskim - donosi 22 marca Gazeta Wyborcza. Tydzień kultury
frankofilskiej zwieńczy arcyciekawy koncert. W klubie akademickim „Kotłownia” wystąpi zespół La Bricole, co w języku
polskim znaczy majsterkowanie. Kapela, jak pisze jedna
z francuskich gazet, to „minimalistyczna formacja, lekko chropowaty głos, dwie gitary i subtelność perkusji, czyli historia
trzech par dłoni i ramion gotowych, aby kolejno się oczarowywać i pocieszać”. Propozycja La Bricole jest dla nas na tyle
ciekawa, żeby naocznie się przekonać, że piosenka popularna
– odpowiednik naszej tzw. twórczości biesiadnej wcale nie musi
oznaczać tandety i żenady.

***
– Dzień dobry! Choć już chciałem powiedzieć „Dobry wieczór”, bo rzadko występujemy o godz. 13 – witał w poniedziałek
studentów i wszystkich gości Dni Otwartych Uniwersytetu Zielonogórskiego Janusz Rewers z kabaretu Ciach – pisze 23 marca
Gazeta Wyborcza.
- Proszę was, tylko nie czytajcie w czasie występów „Gazety
Wyborczej” - dodał. Poniedziałkowe wydanie „Gazety” było
biletem wstępu na kabareton w auli Uniwersytetu. Na początku
wystąpił kabaret Hlynur z programem „Zakłady Przetwórstwa
Mięsnego w Grudziądzu”. Zaczęło się od całowania rączek
prezesa, który sponsoruje młodych artystów w zamian za promocję słoniny jako gumy do żucia. Prezes podrzucał też pomysły na skecze gdzie bohaterem był rzeźnik miesiąca pan Mietek
i nieżywa kaczka z magazynu. Występ zakończyła piosenka na
cześć prezesa, jego zakładu i mięsa. Potem dał show kabaret
Ciach.

***
22 marca Gazeta Wyborcza pisała o Dniach Otwartych Drzwi
na UZ: Niedzielny poranek. W holu głównym Uniwersytetu
Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego tłumy młodych
ludzi. Przeciskają się między stoiskami, by poznać oferty poszczególnych kierunków, najciekawszych kół naukowych i studenckich organizacji. Mirka Kotowska kręci się po korytarzu już
ponad godzinę. Już wprawdzie zdecydowała się na historię, ale
wzięła jeszcze ulotki dotyczące politologii, filologii polskiej
i pedagogiki. – Na wszelki wypadek – tłumaczy zerkając w stronę stoiska Koła Naukowego Pedagogiki Opiekuńczej, które
reklamuje się hasłem: „Nie bądź pierdoła, wstąp do naszego
koła”. Oferta uniwersytecka jest bardzo szeroka. Na studiach
dziennych przygotowano 3.645 miejsc, a na zaocznych o 200
więcej. Jeśli tylko ministerstwo zatwierdzi nowe kierunki, to od
października na UZ rusza jazz i muzyka estradowa oraz architektura krajobrazu.
***
Dziennik Gorzowski z 23 marca przekazał relację z trwających w Gorzowie Wlkp. Targów Edukacyjnych. Oczywiście
znaczną część relacji poświęcono UZ:
Zielonogórzanie nastawieni na Gorzów
Jednym z wystawców był Uniwersytet Zielonogórski, który
młodym gorzowianom proponował swoją najnowszą ofertę
edukacyjną. – Liczymy na to, że mieszkańcy Gorzowa będą
częściej wybierali właśnie Uniwersytet Zielonogórski na miejsce
swoich studiów – powiedziała nam Ewa Sapeńko, specjalista
ds. kontaktów z mediami UZ. – Od pewnego czasu zauważamy, że na naszej uczelni swoją naukę kontynuują absolwenci
gorzowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Jesteśmy
na tych targach, gdyż możemy pochwalić się bogatą ofertą - 29
kierunków na studiach dziennych, 27 na studiach zaocznych,
w tym prawie 100 specjalności. Każdego roku otwieramy nowe
kierunki. Ostatnio były to: architektura wnętrz, elektronika i telekomunikacja, grafika, malarstwo. W tym roku uruchomimy
kolejne - jazz i muzykę estradową oraz architekturę krajobrazu.
Zdaniem E. Sapeńko oferta UZ jest atrakcyjna dla kandydatów
również z tego względu, że co roku jest uaktualniana wobec
otaczającej rzeczywistości, wobec zmian, które zachodzą
w polskich realiach.
***
Internetowy serwis Polskiej Agencji Prasowej 23 marca poinformował, że Zielonogórzanka Iwona Kowalkowska, adiunkt
z Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego została laureatką Grand Prix konkursu w Paryżu.
W konkursie, który odbył się w dniach 14 i 21 marca, uczestniczyło ok. 150 artystów z kilkunastu krajów z całego świata.
Iwona Kowalkowska, przy akompaniamencie Anny SiczyńskiejBrandenburg, wykonała dwa utwory: arię hrabiny z opery Stanisława Moniuszki „Hrabina” i walca „Les chemins de l’amour”

***
A 25 marca Gazeta Poznańska poinformowała, że Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął już przyjmowanie dokumentów od
kandydatów na studia w roku akademickim 2004/2005. Na
studiach dziennych na tegorocznych maturzystów czeka prawie
7,5 tys. miejsc (3.645 na studiach dziennych i 3.845 na studiach
zaocznych). Zupełną nowością jest elektroniczna rejestracja.
W ten sposób przyszli studenci będą mieli ułatwione zadanie
ale też ułatwiona zostanie praca w Dziale Kształcenia. Wystarczy zalogować się w internecie, wpisać swoje dane a dokumenty (czyli świadectwo itp.) przesłać pocztą. Oczywiście nie każdy
ma dostęp do internetu w domu czy kafejce internetowej.
W związku z tym na uczelni zorganizowane zostaną stanowiska
komputerowe, gdzie do pomocy będą też pracownicy centralnego punktu przyjmowania dokumentów. Dla ułatwienia kandydatom startu na studia na UZ przyjmowane będą również odpisy notarialne świadectw dojrzałości.
Nie bez znaczenia dla studentów są warunki, w jakich przebywają na uczelni podczas swojej pięcioletniej edukacji. Każdego roku do użytku oddawany jest nowy obiekt. Zaczęło się od
nowego akademika (o najwyższym standardzie), rok później
była nowa siedziba Wydziału Nauk Ścisłych, w tym roku oddano do użytku halę Wydziału Mechanicznego, a już w 2005 roku
Instytut Budownictwa przenosi się do nowego obiektu. W tym
budynku będą też mieli zajęcia studenci Zarządzania i marketingu. Tyle już zrealizowano, a niebawem rozpocznie się kolejna inwestycja: siedziba Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych oraz Wydziału Prawa. Niezwykle ważną inwestycją dla
władz uczelni jest też budowa Biblioteki Uniwersyteckiej, i jest
realna szansa, że studenci, którzy w tym roku rozpoczną studia
na UZ będą mogli z niej już korzystać.
***
26 marca Gazeta Wyborcza doniosła o sukcesie kabaretów
działających w Klubie Studenckim „Gęba”: – Dwa zielonogórskie kabarety: „Słuchajcie” i „Znany Wojtek Kamiński” – weszły
do finału XX Jubileuszowego Przeglądu Akademickiego Kabaretów Amatorskich „PaKA” w Krakowie. Do regionalnych eliminacji PaKI zgłosiła się rekordowa liczba kabaretów - 80 z całej
Polski, z Zielonej Góry 5 zespołów. Do półfinałów przeszło 21
zespołów, w tym aż 4 zielonogórskie. Jeszcze w marcu w krakowskiej Rotundzie odbyły się trzydniowe zmagania półfinałowe. Efekt? Ośmiu finalistów, w tym dwóch z Zielonej Góry. Jury
doceniło kabarety działające przy studenckim klubie „Gęba” –
Słuchajcie i Znany Wojtek Kamiński. Kiedy zobaczymy je
w telewizji? Już 24 kwietnia koncert galowy – „Debeściaki PaKI,
czyli PaKA interaktywnie”.
***
Natomiast Gazeta Lubuska 29 marca donosi, że na sesji radni mają zmienić porozumienie między samorządem miasta
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a Uniwersytetem Zielonogórskim. Zmiany dotyczą dwóch spraw
– pomocy miasta w budowie centrum astronomii i planetarium
oraz w budowie siedziby wydziału nauk społecznych i prawa.
Jak uzasadnia uchwałę wiceprezydent Janusz Lewicki, zmiany
związane są z tym, że uniwersytet stara się o pieniądze unijne
na swoje inwestycje i musi mieć pieniądze na wkład własny.
Prezydent Bożena Ronowicz proponuje w uchwale, by w tym
i przyszłym roku przekazać uniwersytetowi 300 tys. zł na centrum astronomii. Plany miasta mówią jednak o przekazaniu na
ten cel 3 mln zł z kasy samorządu. Na budynek wydziału nauk
społecznych i prawa miasto ma wydać na początek 200 tys. zł,
a w od 2005 do 2007 co roku 3 mln zł. Porozumienie zawarte
w maju ubiegłego roku przewidywało dziewięciomilionowy
wydatek miasta na ,,budowę Wydziału Prawa i Administracji”,
teraz pieniądze mają być przeznaczone na ,,budynek nauk
Społecznych i Pedagogicznych oraz Prawa i Administracji”.
Oznacza to, że miasto wyłoży na uniwersytet 9 mln zł nawet
wtedy, jeśli UZ nie otworzy wydziału prawa. – Rektor zamierza
starać się o wydział prawa – zapewnia prezydent Ronowicz.
***
29 marca w wywiadzie dla Gazety Lubuskiej Jolanta Danielak
wicemarszałek Senatu RP powiedziała, ze Zielona Góra nigdy
nie będzie zapewne znaczącym ośrodkiem przemysłowym.
natomiast za sprawą Uniwersytetu Zielonogórskiego, filharmonii, siedzib innych mediów... ma szansę stać się regionalnym
centrum kulturalnym.
***
30 marca Gazeta Wyborcza podała informację o Wirtualnych
Targach Internetowych. Po serii wyjazdów promujących Uniwersytet w Gorzowie, Legnicy i Nowej Soli nadszedł czas na
podbój kraju na Wirtualnych Targach Edukacyjnych. Od dziś do
czwartku na stronach www.edulandia.pl i www.edu.pracuj.pl
będzie można odwiedzić targi, na których prezentuje się również nasza uczelnia. Otwarcie targów poprzedzi czat internetowy, podczas którego w godz. od 10.00 do 11.00 odpowiedzi na
temat zasad rekrutacji na Uniwersytecie udzieli Agnieszka
Łaszczowska z Działu Kształcenia.
***
31 marca Rzeczpospolita w dodatku Moja Kariera informuje,
że w województwie lubuskim największa konkurencja jest na
tych kierunkach, po których studenci mają nadzieję najłatwiej
znaleźć pracę. Oblegana jest anglistyka, wiele osób chce
w przyszłości zajmować się doradztwem zawodowym. Na
Uniwersytecie Zielonogórskim największym zainteresowaniem
cieszyła się w zeszłym roku specjalizacja pedagogika pracy
i poradnictwo zawodowe na pedagogice (5,5 osoby na miejsce). Tyle samo chętnych na miejsce przyciągnęła inna specjalizacja pedagogiczna – edukacja medialna i informatyczna.
Znacznie więcej chętnych niż miejsc było też na anglistyce
(5,49).
***
We wtorek w nocy po ciężkiej chorobie zmarł dr hab. inż. Jerzy Bolikowski – tę smutną wiadomość przyniosła 1 kwietnia
Gazeta Wyborcza. Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
dziekan Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
był uznanym specjalistą z zakresu elektrotechniki i metrologii
elektrycznej. Prof. Jerzy Bolikowski studia, a następnie doktorat
i habilitację uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Warszawskiej. Po studiach rozpoczął pracę w Katedrze Miernictwa Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 1976 roku był
związany z zielonogórską Wyższą Szkołą Inżynierską. Uczestniczył w procesie tworzenia najpierw Politechniki, a później
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
***
2 kwietnia Gazeta Wyborcza zamieściła informację o konkursie Primus Inter Pares – W regionalnym etapie ogólnopolskiego
konkursu Primus Inter Pares organizowanego przez Zrzeszenie
Studentów Polskich zwyciężyły trzy studentki Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Pierwsze miejsce zajęła Karolina Wysocka z IV roku politologii, obecnie przebywająca na rocznym stażu w Brukseli.
Drugie - Maria Małecka z III roku pedagogiki, która ostatnio
cały swój czas poświęca na przygotowanie projektów w ramach
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akcji „Gazety” - „Studenci z klasą”.
Brąz przypadł Joannie Janeckiej, studentce V roku filologii
germańskiej, która przygotowuje międzynarodowy projekt w ramach Theodor Heuss Kolleg Fundacji im. Roberta Boscha. –
Pracujemy nad plakatami promującymi kraje nadbałtyckie –
tłumaczy.
***
Również 2 kwietnia Gazeta Lubuska poinformowała, że swobodne studiowanie w Europie, wymusza zmiany w organizacji
wyższych uczelni. Uniwersytet Zielonogórski wprowadza europejski system punków, wykłady w obcych językach. Uczelnie
polskie mają kilka lat, aby dostosować się do standardów obowiązujących w Zjednoczonej Europie. Żacy w Unii ten sam
kierunek mogą studiować w różnych uczelniach w kraju lub za
granicą. Zaliczanie kolejnych etapów w szkołach wyższych
zapewni Europejski System Transferu Punktów (ECTS). Uniwersytet Zielonogórski już go wprowadza, a w pełni ma działać
do 2006 roku. Punktacja za poszczególne przedmioty podana
jest na stronach internetowych uczelni. Zielonogórscy studenci
z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji po III
roku dzięki współpracy z Niemcami studiują za Odrą, odbywają
tam też praktyki. Absolwenci otrzymują więc dyplomy ukończenia obu uczelni.
– Do 2006 r. uczelnie muszą mieć trójstopniowy system
kształcenia: licencjat lub inżynier, studia uzupełniające magisterskie i doktoranckie – mówi prof. dr hab. Michał Kisielewicz,
rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Już dziś taki system na
uniwersytecie istnieje, choć nie na wszystkich kierunkach. –
Uznawalność dyplomów to kwestia podpisania porozumienia
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu – dodaje rektor. – My musimy umożliwić studiowanie żakom z innych krajów, a więc trzeba przygotować kursy w języku niemieckim
i angielskim. Już dziś część wykładów odbywa się w obcym
języku. Potrzebne nam są laboratoria i nowoczesny sprzęt.
Poza tym UZ chce wprowadzić pewną nowość, by po pierwszym stopniu studiów, drugi można było kontynuować nie na
tym samym, lecz pokrewnym kierunku (np. zamiast matematyki
– fizykę).
***
Tego samego dnia (2 kwietnia) w Gazecie Lubuskiej zaprezentowano sylwetki dziekanów nowych wydziałów UZ:
– prof. Mieczysław Borowiecki - jest dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Wcześniej był dziekanem
Wydziału Nauk Ścisłych, z którego wydzieliła się nowa jednostka organizacyjna uczelni. M. Borowiecki jest absolwentem
matematyki na WSP w Opolu. Tytuł profesora otrzymał
w 1989 r. Na uczelni w Zielonej Górze pracuje od 1967 roku.
Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Matematyki, a latach
1993-1999 pełnił funkcję dziekana wydziału PPT w Politechnice
Zielonogórskiej. Prof. M. Borowiecki jest autorem ponad 80
artykułów naukowych. Wypromował dziewięciu doktorów. Ma
63 lata.
– dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ – został dziekanem
Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wydział powstał w wyniku podziału Wydziału Nauk Ścisłych. K.
Urbanowski ma 55 lat, jest absolwentem fizyki na Uniwersytecie
Wrocławskim, tam też zrobił doktorat, zaś habilitację na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu w Rosji. W pierwszej kadencji
władz rektorskich na Uniwersytecie Zielonogórskim (2001/2002)
był prorektorem ds. studenckich, jest członkiem Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ma żonę i syna. W wolnym czasie lubi
spacerować z psem i podróżować.
***
Natomiast w dwutygodniku Cogito z 1 kwietnia mogliśmy
przeczytać nie tylko o nowych wydziałach, ale też o nowych
kierunkach jakich otwarcie zaplanowano na UZ. Wydział Nauk
Ścisłych został podzielony na Wydział Fizyki i Astronomii oraz
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Nowe kierunki
na UZ to jazz i muzyka estradowa oraz architektura krajobrazu.
Dokumenty uczelnia przyjmuje już od 21 marca.
czytała esa

