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Uczelnie partnerskie podkreślają znaczenie wymiany pracowników, dzięki której mają możliwość szkolenia
i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli akademickich, ale
również zdobywania nowych kontaktów naukowych. Obecność naszej kadry za granicą, szczególnie w Wietnamie,
oferowała nową jakość np. w kształceniu artystów.
Analizując ankiety stypendystów programu możemy powiedzieć, że 100 proc. uczestników wymiany była z niej
zadowolona. Studenci uczestniczący w wymianie w większości raportowali zwiększony poziom kompetencji, zarówno zawodowych takich jak obsługa komputera i Internetu,
mediów społecznościowych, znajomość języka, czy zdolności personalnych, do których można zaliczyć np. umiejętność rozwiązywania problemów, rozumienie innych kultur,
tolerancji itp.
W przypadku nauczycieli akademickich największy
wzrost dotyczył zdolności organizacyjnych i zarządzania,

ale także umiejętności ICT i kompetencji językowych oraz
międzykulturowych. Ponad 90 proc. osób wykazało wzrost
satysfakcji z wykonywanej pracy, a 100 proc. uczestników
potwierdziło, że wymiana przyczyniła się do zacieśnienia współpracy pomiędzy instytucjami partnerskimi, czyli
uczelniami uczestniczącymi w projekcie.
Trzeba powiedzieć jasno, że realizacja projektu była
trudna. Wymagała zaangażowania wielu osób – tych którzy
pilnowali procedur, poprawności dokumentów i wydatkowania środków, tych którzy pochylali się nad każdym indywidualnym programem kształcenia/nauczania oraz organizowali zajęcia na wydziale, tych którzy poświęcali swój
prywatny czas, aby każdy obcokrajowiec poczuł się na UZ
jak w domu.
Wszyscy zaangażowani w to przedsięwzięcie mamy nadzieję, że te i inne aspekty tego projektu przyczyniają się
do zwiększenia umiędzynarodowienia uczelni.

Promocja uczelni
i wymiany międzynarodowej za granicą
__Agnieszka Możejko
Dział Współpracy z Zagranicą
Wiosna tego roku była bardzo pracowita jeśli chodzi
o promocję uczelni oraz wymiany międzynarodowej za
granicą.
W kwietniu br. uczestniczyliśmy w dwóch przedsięwzięciach skierowanych na promocję szkolnictwa wyższego
w Polsce: XVIII targach edukacyjnych w Kazachstanie oraz
międzynarodowych targach „Osvita i Karjera” w Kijowie.
Na obu imprezach uczelnię reprezentowały przede wszystkim studentki zagraniczne, aktualnie studiujące u nas. Ich
pomoc w organizacji stoiska i kontakcie z uczestnikami targów była nieoceniona. Obie panie były doskonałą wizytówką
UZ i tak naprawdę najlepszym „narzędziem” promocji.
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Podczas targów w Kijowie równolegle miało miejsce
Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy
w ramach Polsko-Ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacji. W planie imprezy były panele, tzw. okrągłe stoły, poświęcone różnych aspektom współpracy polskich
i ukraińskich uczelni, w tym jeden poświęcony współpracy projektowej w ramach programu Erasmus+, do
udziału w którym zaproszono nasz Uniwersytet. Wraz
z partnerem ukraińskim – Uniwersytetem Narodowym
Akademia Ostrogska - mieliśmy możliwość zaprezentowania naszych doświadczeń, dobrych praktyk, ale także problemów związanych z realizacją projektu KA107.
Spotkanie dawało również możliwość wymiany poglądów
na temat funkcjonowania programu oraz nawiązania nowych kontaktów, a także spotkania się z dotychczasowymi ukraińskimi partnerami.
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Oba kierunki – Ukraina i Kazachstan - wydają się być ciekawe ze względu na potencjał w młodych ludziach, którzy
coraz częściej poszukują możliwości studiowania za granicą. Są to również kraje, z których można także rekrutować osoby pochodzenia polskiego lub posiadających Kartę
Polaka. Ponadto wielu młodych Ukraińców, mając nadzieję
na dostanie się na studia w Polsce, uczy się już języka polskiego.
Młodzież ukraińska idzie za trendami z Polski, chce studiować kierunki, dzięki którym będzie w stanie szybko znaleźć pracę, tj. kierunki inżynierskie, głównie informatykę,
mechanikę, architekturę. Licealiści z Kazachstanu nato-

miast nadal wyrażają duże zainteresowanie kierunkami
z zakresu nauk społecznych i artystycznych.
W kontekście konkurencji z innymi polskimi uczelniami
trzeba zauważyć, że oczywiście uczelnie wschodniej ściany Polski wiodą zdecydowany prym w rekrutacji studentów
„ze Wschodu”. My możemy z nimi konkurować na dwóch
polach: organizacji opieki nad obcokrajowcami (pomoc
w kwestiach wizowych, przygotowania dokumentów, programy typu ‘Buddy’ itp.) oraz opłat za studiowanie. W obliczu wahającego się kursu hrywny (w stosunku do euro
i dolara) koszt nauki może mieć kluczowe znaczenie w wyborze uczelni.

Gala Laur naukowca
__Ewa Sapeńko
Organizowana przez Parlament Studencki Uniwersytetu
Zielonogórskiego już od trzech lat Gala LAUR NAUKOWCA
przeszła do historii. 26 kwietnia 2017 r. w Lubuskim Teatrze
odbyła się uroczystość wręczenia statuetek. Tegoroczną
Galę LAUR NAUKOWCA po raz pierwszy objął honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin. Poza tym Gali patronowali: Rektor
Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. Tadeusz Kuczyński,
Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak, Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Forum Uniwersytetów
Polskich, Klub Radnych Zielona Razem.
Nagrody przyznane w ośmiu kategoriach otrzymali:
__Najpopularniejszy projekt roku – Koło Naukowe Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej za projekt Architektura Przeciw Bezdomności
__Międzynarodowy projekt roku - Europejskie Forum Studentów AEGEE za organizację Międzynarodowej Konferencji Network Meeting Zielona Góra 2016
__Rozwój kultury – Koło Naukowe Muzyki Chóralnej Instytutu Muzyki za zwycięstwo Złotego Pasma w XII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmie
__Mobilność studencka - Grupa Inicjatywna AISEC za or-

ganizację International Kindergarten, podczas którego
przez 6 tygodni prowadzone były warsztaty z zakresu
edukacji kulturowej i językowej
__Aktywność artystyczna – Koło Naukowe Pracownia Wolnego Wyboru za organizację cyklu wernisaży
__Innowacyjny projekt roku - Studenckie Koło Naukowe
Informatyki UZ.NET. za aplikację do analizy danych
stworzoną podczas Hackaton
__Społeczny projekt roku - PRISON Penitencjarne Koło
Naukowe za organizację mikołajek dla dzieci i matek
z Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu
__Efektywny warsztat - AKF FLESZ za warsztaty w placówce Polskiego Związku Głuchoniemych
Opiekun roku – dr Nel Bielniak z Katedry Filologii
Wschodniosłowiańskiej - Zakład Literatur Wschodniosłowiańskich – opiekunka Koła Naukowego Rusycystów
W tym roku Kapituła (w jej skład wchodzi prezydium
PSUZ) przyznała także trzy nagrody honorowe za wsparcie Gali Laur Naukowca. Otrzymali je: Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak, Marszałek Województwa Lubuskiego
Elżbieta Anna Polak i Klub muzyczny X-Demon
Na najpopularniejszy projekt roku głosowanie odbywało
się elektronicznie, oddano na niego prawie 10 000 głosów.
Do udziału w plebiscycie zgłosiło się 15 studenckich kół naukowych.
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