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rozumieją problemów nurtujących młodzież. Stanowią oni 
przeszkodę w „dobrej zabawie”. Szkoła natomiast ukaza-
na jest w czasopismach jako „wybieg”, na którym należy 
wypaść jak najlepiej. Jednak nie liczy się nauka, a tylko 
wygląd zewnętrzny. 

Po wykładzie rozpoczęto dyskusję, moderatorem której 
była dr Anita Famuła-Jurczak (Zakład Teorii Wychowania i 
Pedeutologii). Podczas dyskusji poszukiwano odpowiedzi 
na pytania: jakie stanowisko wobec tak kreowanego wi-
zerunku powinni zająć rodzice i nauczyciele? Od kiedy na-

leżałoby zacząć edukację czytelniczą? I w jakim kierunku 
powinna ona zmierzać? Podczas dyskusji dr Agnieszka No-
wak-Łojewska (Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej i Historii 
Wychowania), jak również dr Anetta Soroka (Zakład Edu-
kacji Wczesnoszkolnej i Historii Wychowania) podkreślały, 
iż konieczne jest uświadamianie rodzicom wartości, jakie 
propagowane są w czasopismach dla dzieci i młodzieży.

Anita Famuła-Jurczak, Justyna Dobrołowicz
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ERASMUS PO RAZ JEDENASTY!

Już 11 raz na naszej uczelni odbywa się rekrutacja na wy-
jazdy stypendialne w ramach programu Erasmus. Program 
jest jednym z kilku komponentów europejskiego programu  
Uczenie się przez całe życie. Erasmus jest skierowany do 
uczelni wyższych, ich studentów i pracowników. W ramach 
programu przyznawane jest stypendium dofinansowujące 
koszty pobytu za granicą. 

Oferta dla studentów obejmuje:
> wyjazd na studia do uczelnia zagranicznych
> wyjazd na praktyki do instytucji w Europie: firm, organi-

zacji pozarządowych, urzędów itp. 
Pracownicy uczelni mają możliwość uzyskania stypen-

diów na wyjazdy, których celem jest:
> prowadzenie zajęć dydaktycznych na uczelniach part-

nerskich
> szkolenie  w zagranicznej uczelni, przedsiębiorstwie 

itp. 
Erasmus jest najpopularniejszym na naszej uczelni 

programem wymiany międzynarodowej. Corocznie kilka-
dziesiąt studentów UZ wyjeżdża na studia w zagranicz-
nych uczelniach partnerskich. A partnerów mamy sporo. 
UZ współpracuje z ponad 50 uczelniami europejskimi do 
których może się odbywać wymiana. Studenci mają możli-
wość odbycia studiów  prawie we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej od Finlandii po Grecję od Łotwy po Portuga-
lię. Najwięcej umów bilateralnych, które dają podstawy 
do organizacji wymiany mają kierunki techniczne, jed-
nakże największą grupę stypendystów programu stanowią 
humaniści. 

Oprócz pobytów studyjnych Erasmus dofinansowuje tak-

że praktyki zagraniczne. Praktyki są najlepszym sposobem 
na zdobycie konkretnych umiejętności i kwalifikacji zawo-
dowych i językowych. 

Doskonalenie umiejętności językowych to jeden z atu-
tów programu. Kolejne to: możliwość poznania  innych 
kultur, nowych ludzi, zdobywania kontaktów i oczywiście…
studiowania i pracowania  w zagranicznej instytucji…na 
przykład na Uniwersytecie w Cambridge.  

Stypendyści Erasmusa są wspierani nie tylko poprzez 
grant pieniężny który wynosi od prawie 500 euro do 275 
miesięcznie (w zależności od kraju i celu wyjazdu) ale 
również poprzez Intensywne Kursy Językowe, które się 
odbywa w kraju docelowym. Kurs językowy jest bezpłatny 
i ma na celu przygotowanie stypendysty do studiowania 
za granicą. 

Dzięki programowi gościmy na naszej uczelni obcokra-
jowców – studentów min. z Francji, Niemiec, Portugalii,  
Łotwy. Coraz częściej przyjmujemy również wykładowców 
z zagranicy, ponieważ Erasmus to nie tylko mobilność stu-
dentów ale również kadry naukowej i nieakademickiej. 

Mobilność pracowników dydaktycznych odbywa się co 
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roku. Pracownicy dydaktyczni UZ wyjeżdżają do uczelni 
partnerskich w celu prowadzenia zajęć: wykładów, ćwi-
czeń, seminariów itp. Jest to szansa szczególnie dla mło-
dych naukowców, którzy w ten sposób mają możliwość 
rozwijania swoich kontaktów, zdobywania doświadczenia,  
rozwoju naukowego. 

Program oferuje stypendium także dla pracowników nie-
akademickich. Oferta ta obejmuje grant na wyjazdy ma-
jące na celu szkolenie, podniesienie kompetencji i rozwój 
umiejętności. Szkolenie może być odbywane w zagranicz-
nej uczelni bądź  przedsiębiorstwie.  

Rekrutacja Erasmus odbywa się najczęściej raz w roku w 
miesiącach kwiecień – czerwiec. W przypadku małej ilość 
zgłoszeń aplikacje są przyjmowane w sposób ciągły (wy-
jazdy kadry),   w przypadku studentów - ogłaszana jest 
rekrutacja uzupełniająca na jesieni. Wówczas studenci, 
którzy nie zdążyli złożyć aplikacji na wiosnę – mogą zgłosić 
chęć wyjazdu jeszcze w semestrze letnim.  

W roku akademickim 2009/10 Uniwersytet Zielonogórski 
ma możliwość otrzymania ponad 200 tys. euro na realiza-
cję programu Erasmus.

Warto korzystać z możliwości, które oferuje program, 
ponieważ Erasmus jest szansą na  rozwój internacjonali-
zacji kształcenia na naszej uczelni. 

Informacje o programie dostępne są na stronie interne-
towej Działu Współpracy z Zagranicą: www.dwz.uz.zgora.
pl. 

Agnieszka Możejko

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego w gronie najlepszych inkubato-
rów akademickich w kraju.

Pod koniec minionego roku na zlecenie Ministerstwa Go-
spodarki odbyło się badanie oceniające potencjał akade-

mickich inkubatorów przedsiębiorczości działających przy 
uczelniach wyższych, które uzyskały wsparcie finansowe z 
puli funduszy Ministerstwa. Ogółem badaniem objęto 44 
Inkubatory, z czego tylko 22 Inkubatory mogły być w pełni 
ocenione. Badanie to swoim zakresem obejmowało nastę-
pujące obszary działalności inkubatorów:
> potencjał organizacyjny i infrastrukturę,
> efektywność inkubacji,
> innowacyjność i elastyczność adaptacyjną, 
> oraz współpracę z rynkiem.

W wyniku przeprowadzonej analizy potencjału Aka-
demicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu 
Zielonogórskiego został zaliczony do grona liderów, zaś w 
grupie tej znalazło się tylko 5 tego typu jednostek z całego 
kraju. 

W dniu 27 kwietnia 2009 r. w Ministerstwie Gospodar-
ki odbyła się konferencja nt:  Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości. Potencjał. Możliwości. Rozwój. podsu-
mowująca całość badań. Spotkanie miało również na celu 
zaprezentowanie wybranych przez Ministerstwo Gospo-
darki inkubatorów. Miło jest nam poinformować, iż nasz 
Inkubator został zaproszony -  jako jeden z modelowych 
– do przedstawienia prezentacji pokazującej jego rozwój 
i dokonania. Należy podkreślić, że AIP jest finansowany 
przez Urząd Miasta i dzięki temu możliwe było osiągnięcie 
tego sukcesu.

Tak wysoka ocena jest również niewątpliwie zasługą 
naszych młodych przedsiębiorców, którzy obecnie i w 
przeszłości funkcjonowali w naszym Inkubatorze, a także 
wszystkich osób, które współpracują z nami. Dziękując, 
wyrażamy przekonanie i nadzieję, że nadal będziemy, 
wspólnymi siłami społeczności Uniwersytetu, rozwijać 
ideę przedsiębiorczości akademickiej. 

Pracownicy AIP 
Uniwersytetu Zielonogórskiego
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