
16

UNIWERSYTET Z IELONOGÓRSKI   Nr 4-5  |243-244 |   kwiecień-maj  2017

dZIał  WSpÓłpRacY Z  ZaGRaNIcą  |   LaUR NaUKOWca

Oba kierunki – Ukraina i Kazachstan - wydają się być cie-
kawe ze względu na potencjał w młodych ludziach, którzy 
coraz częściej poszukują możliwości studiowania za gra-
nicą. Są to również kraje, z których można także rekruto-
wać osoby pochodzenia polskiego lub posiadających Kartę 
Polaka. Ponadto wielu młodych Ukraińców, mając nadzieję 
na dostanie się na studia w Polsce, uczy się już języka pol-
skiego.

Młodzież ukraińska idzie za trendami z Polski, chce stu-
diować kierunki, dzięki którym będzie w stanie szybko zna-
leźć pracę, tj. kierunki inżynierskie, głównie informatykę, 
mechanikę, architekturę. Licealiści z Kazachstanu nato-

__ 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 honoro-
wym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go - Jarosław Gowin. Poza tym Gali patronowali: Rektor 
Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. Tadeusz Kuczyński, 
Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak, Marszałek Woje-
wództwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak, Parlament Stu-
dentów Rzeczypospolitej Polskiej, Forum Uniwersytetów 
Polskich, Klub Radnych Zielona Razem.

Nagrody przyznane w ośmiu kategoriach otrzymali:
__Najpopularniejszy projekt roku – Koło Naukowe Archi-

tektura w Przestrzeni Zrównoważonej za projekt Ar-
chitektura Przeciw Bezdomności

__Międzynarodowy projekt roku - Europejskie Forum Stu-
dentów AEGEE za organizację Międzynarodowej Konfe-
rencji Network Meeting Zielona Góra 2016

__Rozwój kultury – Koło Naukowe Muzyki Chóralnej Insty-
tutu Muzyki za zwycięstwo Złotego Pasma w XII Ogólno-
polskim 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 Wol-
nego 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 placów-
ce Polskiego Związku Głuchoniemych
Opiekun roku – dr Nel Bielniak z Katedry Filologii 

Wschodniosłowiańskiej - Zakład Literatur Wschodniosło-
wiańskich – opiekunka Koła Naukowego Rusycystów

W tym roku Kapituła (w jej skład wchodzi prezydium 
PSUZ) przyznała także trzy nagrody honorowe za wspar-
cie 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 na-
ukowych.

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 ścia-
ny 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, pro-
gramy typu ‘Buddy’ itp.) oraz opłat za studiowanie. W ob-
liczu wahającego się kursu hrywny (w stosunku do euro 
i dolara) koszt nauki może mieć kluczowe znaczenie w wy-
borze uczelni.

Gala Laur naukowca


