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O G Ó L N O P O L S K A
KONFERENCJA STUDENCKA

- NARADA ORGANIZOWANA
PRZEZ UNIWERSYTET I MINISTERSTWO
Kształcenie studentów zawsze stanowiła jedno z naczelnych zadań i najważniejszą powinność uczelni. W ostatnich latach w Polsce znacznie przybyło szkół wyższych,
znacząco wzrosła liczba studiujących. Te przemiany ilościowe, bez wątpienia ważne i potrzebne, umożliwiają
podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa.
Obok przemian w kształceniu wywołanych postępem
pedagogiki, w szczególnie technologii kształcenia, pojawiają się nowe problemy, związane z koniecznością
modernizacji polskiego systemu oświaty od wielu lat nie
poddawanego żadnym modyﬁkacjom, a przede wszystkim wynikających z wymogów transformacji ustrojowej oraz włączenia Polski do struktur Unii Europejskiej.
W konsekwencji lawinowo wystąpiły liczne problemy
merytoryczne i organizacyjne dotyczące całego systemu
edukacji narodowej, nie wyłączając szkół wyższych.
Wśród zadań z obszaru kształcenia akademickiego
w ostatnich latach do szczególnie ważnych zaliczyć należy dążenie do standaryzacji nauczania, ale przy stworzeniu studentom możliwości realizacji indywidualnych
ścieżek nauczania, podnoszenie jakości studiowania
w szerokim rozumieniu, włączenie w myśl Karty Bolońskiej szkolnictwa wyższego do struktur kształcenia
ustawicznego wraz z trzystopniowym systemem nauczania na poziomie wyższym.
W ostatnim okresie uwaga organizatorów nauczania
w szkołach wyższych koncentruje się na wdrożeniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów oraz zasady
rekrutacji na studia uwzględniające nowa maturę.
W celu rozwiązywania najbardziej palących problemów kształcenia w szkołach wyższych Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu wspólnie z wybraną uczelnią w kraju organizuje coroczne narady administracji
uczelnianych zajmujących się spawami kształcenia.
W tym roku taka ogólnopolska narada jest organizowana w Bukowym Dworku w dniach 13 – 15 kwietna,
a jej gospodarzem i współorganizatorem jest Uniwersytet Zielonogórski. W naradzie weźmie udział blisko
90 osób z 60 uczelni. Wśród uczestników znajdą się
przedstawiciele wszystkich uniwersytetów i politechnik, a także innych typów uczelni.
W naradzie weźmie udział dr Józef Lepiech, zastępca
dyrektora departamentu MENiS, który aktualne problemy szkolnictwa wyższego w świetle nowych uregulowań prawnych. Przedstawi również prognozę rozwoju
szkolnictwa wyższego w Polsce. Mgr Krystyna Krawczyk, radca ministra, omówi zagadnienia związane
z rekrutacją na studia ze szczególnym uwzględnieniem
nowej matury. Narada ma charakter roboczy, ma więc
umożliwić wymianę doświadczeń oraz poszukiwanie
nowych rozwiązań podejmowanych problemów.
Uczestnicy narady będą mieli możliwość poznania
jednego z najpiękniejszych zakątków Ziemi Lubuskiej
z jej perłą - Łagowem Lubuskim. Przewodnikiem będzie dr Mieczysław Wojecki.
* Autor jest prorektorem ds. studenckich
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W dniach 13-15 maja 2005 roku w Zielonej Górze
odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Studencka Zlot
Filozoﬁczny. Gospodarzem spotkania będzie Instytut
Filozoﬁi Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zlot jest konferencją adresowaną przede wszystkim
do ludzi młodych – studentów i doktorantów – którzy interesują się ﬁlozoﬁą i myślą o podjęciu kariery
akademickiej. Obok prezentacji zgłoszonych referatów,
planowany program Zlotu obejmuje takie wydarzenia
jak seminaria, debaty oraz wykłady plenarne zaproszonych gości. Dzięki temu młodzi uczestnicy konferencji będą mogli nie tylko przedstawić wyniki swoich
własnych prac, ale również poznać warsztat badawczy
znanych i cenionych w Polsce ﬁlozofów.
Goście Zlotu wywodzą się z różnych ośrodków akademickich i reprezentują odmienne podejścia do problemów ﬁlozoﬁcznych. Poprowadzą oni seminaria oraz
debaty z takich dziedzin jak epistemologia, etyka, ﬁlozoﬁa społeczna, ﬁlozoﬁa nauki, ﬁlozoﬁa języka oraz ﬁlozoﬁa umysłu. Z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu przybędzie Andrzej Klawiter, współtwórca pierwszych w kraju studiów kognitywistycznych. Gośćmi Zlotu będą również Jan Hartman z Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Joanna Odrowąż-Sypniewska,
reprezentująca Uniwersytet Warszawski. Z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pojawią się Piotr Gutowski i Stanisław Judycki, a z Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Marek Hetmański,
Konrad Talmont-Kamiński i Wojciech Sady. Środowisko naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego będą
reprezentować kosmolog Piotr Amsterdamski, seksuolog Zbigniew Izdebski oraz ﬁlozofowie Lilianna
Kiejzik, Kazimierz Jodkowski, Ryszard Palacz
i Wojciech Żełaniec.
Każdy z uczestników konferencji będzie mógł ubiegać
się o umieszczenie swojego tekstu w wortalu Filozoﬁa.
W trakcie trwania Zlotu odbędą się targi książek i czasopism ﬁlozoﬁcznych. Planowany jest także wieczorek
zapoznawczy, który odbędzie się w jednym ze studenckich klubów.
Organizatorami Zlotu Filozoﬁcznego są Karolina Przybylska i Joanna Zegzuła z Koła Naukowego Studentów
Filozoﬁi Uniwersytetu Zielonogórskiego, Maciej Witek
z Instytutu Filozoﬁi Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz
Bogusław Wojnar, redaktor prowadzący wortal Filozoﬁa, który jest też autorem logo i nazwy.
Termin nadsyłania zgłoszeń na Zlot Filozoﬁczny mija
15 kwietnia 2005. Więcej informacji na temat Zlotu
znajdziecie Państwo na stronie internetowej wortalu
Filozoﬁa: www.ﬁlozoﬁa.pl.
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