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Z dużą przyjemnością zapraszam do uczestnictwa w trzecim FESTIWALU NAUKI, ZIELONA GÓRA
2006, połączonym z obchodami PIĘCIOLECIA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO.
Mam nadzieję, że impreza ta, organizowana dla szerokiego grona mieszkańców województwa lubuskiego, przyczyni się do upowszechnienia i rozpropagowania najnowszych osiągnięć nauki poprzez
bezpośrednie spotkania, rozmowy i dyskusje z naukowcami Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest to
szczególnie ważne w kontekście rozwoju naszego regionu i powstawania europejskiej przestrzeni
badawczej, edukacyjnej i społeczeństwa informacyjnego.
Serdecznie zapraszam!
Rektor prof. dr hab. Czesław Osękowski
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5 lat
minęło...
Mijające właśnie 5 lat funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego było dość trudnym
okresem, ale mimo wszystko pełnym dużych sukcesów
i osiągnięć. Największym chyba
jest to, że dwa - odrębne przecież
przez dziesięciolecia - organizmy
(Wyższa szkoła Pedagogiczna
i Politechnika Zielonogórska)
funkcjonują dziś zgodnie jako
jedna, duża uczelnia. Jeżeli ktoś
oczekiwał, że tak będzie od samego początku, to był zbytnim
optymistą. Ale udało się.
Przed nami kolejne lata budowania
Uniwersytetu
nowoczesnego
i
otwartego.
Uniwersytetu, który ma wpływ
na rozwój nie tylko miasta ale
i całego regionu. Uniwersytetu,
który będzie kołem napędowym
lubuskiej nauki i gospodarki.
5 lat to niewiele, ale możemy
być dumni z dotychczasowych
osiągnięć, i pozostaje nam tylko życzyć sobie, aby kolejne
pięciolecia były tak samo efektywne jak te, które właśnie minęły.
esa

