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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
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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.
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