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....Centrum Przedsiębiorczości
i Transferu Technologii
Od rywalizacji do kooperacji, Polanica
Zdrój, 16-18 marca 2007
W dniach 16-18 marca 2007 w Polanicy Zdrój Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii (CPTT)
zorganizowało konferencję Od rywalizacji do kooperacji. Gośćmi naszego spotkania byli przedstawiciele ﬁrm
województwa lubuskiego (m.in. Max Elektronik, PGNiG
O. Zielona Góra, Mestil, DCP-H Big, Prefadom, DBW
Polska, Metalkolor, Lamix, Nordis, Vitrosilicon) oraz

ﬁrmy z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
(AIP) przy Uniwersytecie Zielonogórskim.
Głównym celem seminarium był transfer wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy ﬁrmami, które z powodzeniem działają na rynku, a przedsiębiorstwami rozpoczynającymi działalność w Akademickim Inkubatorze
Przedsiębiorczości. Podczas obrad konferencyjnych
zaprezentowano działalność CPTT, AIP oraz wybranych
ﬁrm: Mestil, Max Elektronik, Euro-Box, a także przedsiębiorców z AIP: DWD Systems, Kinimod Internet Konsulting, Human Technology, GRT.

Przedstawiono również możliwości pozyskania środków ﬁnansowych z programów europejskich, w tym z
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
oraz 7. Programu Ramowego. Duże zainteresowanie
i ciekawość wzbudził wykład dr inż. Patrycji Łychmus
(Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ) pt.: Nowoczesne
metody pozyskiwania i rozwoju pracowników.
W dyskusji podsumowującej konferencję, prowadzonej przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. Józefa Korbicza, przedsiębiorcy dzielili się
doświadczeniem w prowadzeniu ﬁrm, trudnościami, na
jakie napotykają oraz sukcesami, jakie odnieśli prowadząc działalność. Podkreślili również konieczność
współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim.
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Wszystkim uczestnikom konferencji bardzo pion
dziękujemy za udział. Liczymy, że spotkanie
przyczyniło się do zwiększenia współpracy, prorektora
nie tylko między przedsiębiorstwami regionu, ds. nauki
ale również między sektorem MSP i naszym
Uniwersytetem. Zachęcamy również do od- i współpracy
wiedzenia naszej strony internetowej (http:// z zagranicą
www.cptt.uz.zgora.pl sekcja Działalność),
gdzie znajdą Państwo materiały konferencyjne w postaci prezentacji wybranych ﬁrm oraz szeroką galerię
zdjęć.
Kinga Włoch

....Dział Współpracy z Zagranicą
Międzynarodowe Targi Edukacyjne,
Madryt 2007
W dniach 7-11 marca 2007 Uniwersytet Zielonogórski uczestniczył w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych, Madryt 2007 organizowanych przez Fundację
Edukacyjną Perspektywy oraz Konferencję Rektorów
Akademickich Szkół Polskich.
Targi odbyły się w madryckiej hali targowej IFEMA
– Feria de Madrid, gdzie zorganizowano polskie stoisko
pod szyldem Study in Poland. Tutaj obcokrajowcy, w
szczególności studenci i uczniowie, mogli uzyskać informacje na temat studiowania w Polsce oraz informacje
i materiały promocyjne dotyczące studiów na naszym
Uniwersytecie. Ponadto nasza uczelnia miała możliwość zaprezentowania swojej oferty na seminarium organizowanym w trakcie targów.
W ramach misji edukacyjnej odbyły się spotkania
przedstawicieli polskich uczelni w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Hiszpanii i Izbie Gospodarczej
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Polsko-Hiszpańskiej oraz wizyta w dwóch znakomitych
madryckich uczelniach: Universidad Aut’noma de Madrid oraz Universidad Pontiﬁcia de Comillas de Madrid.
Spotkania umożliwiły nawiązanie kontaktów między naszą uczelnią a wspomnianymi uniwersytetami hiszpańskimi. Podjęte zostały już kroki formalizacji tej współpracy w ramach programu Erasmus.
Naszą uczelnię na targach reprezentował prof. Józef
Korbicz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
Źródło fotograﬁi: Perspektywy
Agnieszka Możejko

Przedstawicielstwo
dyplomatyczne Wenezueli na UZ

Uniwersytet
Zielonogórski
złożył podanie o przyjęcie w
poczet
sygnatariuszy
Magna
Charta Universitatum. Ten ważny
dokument został podpisany w
Bolonii przez 388 rektorów w 1988r.
celem uczczenia 900-lecia powstania najstarszego
europejskiego uniwersytetu.
Powyższy akt określa rolę uniwersytetu jako instytucji,
wokół której koncentruje się życie społeczne, a
także precyzuje podstawowe zasady, które stanowią
podstawę jego działalności. Według Karty Bolońskiej
podstawowymi zadaniami, na których opierać się
powinna działalność uniwersytetu są: wspieranie
rozwoju kulturalnego, naukowego i technicznego,
przekazywanie wiedzy młodym pokoleniom, służba na
rzecz całego społeczeństwa poprzez działania na rzecz
kształcenia ustawicznego, a także przekazywanie takiej
wiedzy i umiejętności, które uczą poszanowania pełnej
harmonii życia i środowiska naturalnego. Karta zwraca
szczególną uwagę na fakt, że uniwersytet jest instytucją
autonomiczną, wokół której koncentruje się życie
społeczne, a kształcenie i badania naukowe muszą
stanowić nierozłączną całość. Jednocześnie swoboda
badań naukowych i kształcenia jest podstawową
zasadą działalności uniwersytetów jako instytucji
odpowiedzialnych za utrwalanie europejskiej tradycji
humanistycznej - wiedzy uniwersalnej, przenikającej
granice
geograﬁczne,
polityczne
i
kulturowe.
Uniwersytety wspierają swobody akademickie oraz
wymianę nauczycieli i studentów, a także zapewniają
zasadę równoważności stanowisk, dyplomów, wyników
egzaminów oraz standardów pracy naukowej.
Od 1988 roku dokument podpisało około 400 uczelni
europejskich, w tym 19 uczelni z Polski. Jeśli Uniwersytet
Zielonogórski zostanie pozytywnie oceniony, to podczas
planowanej na dni 20-21 września 2007r. uroczystej
ceremonii JM Rektor prof. Czesław Osękowski złoży
podpis pod aktem, czyniąc uczelnię sygnatariuszem
Magna Charta Universitatum.
Olga Moralska
Pełnomocnik Rektora ds. Procesu Bolońskiego

Sprostowanie

21 marca 2007 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim
gościli przedstawiciele dyplomatyczni Boliwariańskiej
Republiki Wenezueli: Ana Pino-Pasquier – charge d’affaires oraz prof. Rafael Ortega – attache kulturalny. Wizyta była odpowiedzią na zaproszenie Koła Naukowego
Studentów Nauk Politycznych działającego na naszej
uczelni. Goście zostali przyjęci przez prof. Józefa Korbicza, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Celem spotkania było nawiązanie dialogu na takie tematy
jak: systemy szkolnictwa wyższego w Polsce i Wenezueli, wymiany edukacyjne, współpraca międzynarodowa.
Spotkanie było okazją do zaprezentowania Uniwersytetu Zielonogórskiego jako uczelni otwartej na kontakty i
współpracę zagraniczną.
Po oﬁcjalnym przywitaniu gości w Pionie Prorektora
miało miejsce spotkanie ze studentami i kadrą naukową,
stanowiące zasadniczy cel wizyty przedstawicielstwa
Wenezueli na naszej uczelni. Studenci mieli możliwość
uzyskania cennych informacji na temat kultury, systemu
politycznego, gospodarki tego kraju.

W artykule „EURO – nowe rozdanie 20072013” zamieszczonym w ostatnim numerze
(3(150)) Miesięcznika Społeczności Akademickiej
„Uniwersytet Zielonogórski” pomyłkowo użyto terminu
„instytucja wdrażająca” w kontekście Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Autorka artykułu miała na myśli
beneﬁcjenta realizującego projekt. Ponadto pojawiło
się tam sformułowanie „Zagadnienie promocji nie
było dotąd przedmiotem szkoleń odbywających się
w regionie”, które również było nieścisłe. Bowiem
okazuje się, że takie szkolenia odbywały się
w przeszłości i były organizowane przez instytucje
wdrażające programy operacyjne m.in. Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Agencję
Rozwoju Regionalnego S.A. i Wojewódzki Urząd Pracy.
Autorem zdjęć zamieszczonych w artykule jest
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej
Górze.

Agnieszka Możejko

Anna Urbańska
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