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wydział Ekonomii i zarządzania

wydział humanistyczny

Zakończenie projektu „Ekonomiczno-kulturowe 
wyzwania rynku pracy”

7 marca 2018 r. na terenie Wydziału Ekonomii i Zarządza-
nia Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się ostatni z cyklu 
czterech wykładów poświęconych szeroko rozumianemu 
rynkowi pracy. Wykład poprowadził dr hab. inż. Wiesław 
Danielak, a temat wykładu dotyczył problemu bezrobocia 
w województwie lubuskim. Uczestnikom oraz prowadzą-
cym wykłady podziękowania złożyli Dziekan Wydziału Eko-
nomii i Zarządzania dr. hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ oraz 
dr Dariusz Stankiewicz – opiekun projektu.

Przypomnijmy, że projekt był przygotowany i realizowa-
ny przez Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ w porozumie-
niu z zielonogórskimi szkołami średnimi:
 I Liceum Ogólnokształcącym im. Edwarda Dembowskie-

go,

 III Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Tadeusza Kotar-
bińskiego,

 IV Liceum Ogólnokształcącym im. kpt. pilota Eugeniusz 
Horbaczewskiego

 oraz Zespołem Szkół Ekonomicznych.
Warto nadmienić, że projekt przebiegał wg. następują-

cego porządku:
 pierwszy wykład pt. Przygotowanie do wejścia na rynek 

pracy - zasady skutecznej autoprezentacji poprowadziły 
Panie: dr. inż. Anetta Barska oraz dr inż. Patrycja Łych-
mus (30 listopada 2017 r.);

 drugi wykład pt. Samozatrudnienie jako element syste-
mowego wsparcia rynku pracy poprowadziła dr Janina 
Jędrzejczak–Gas (10 stycznia 2018 r.);

 trzeci wykład pt. Bezrobocie jako problem polityki 
społecznej przeprowadziła dr Joanna Wyrwa (8 lutego 
2018 r.).
Wypada uznać, że projekt cieszył się dużym zaintereso-

waniem ze strony szkół, o czym świadczy znaczna liczba 
słuchaczy na poszczególnych wykładach i wyrazić nadzie-
ję, że w przyszłym roku akademickim będzie on kontynu-
owany.

Dariusz Stankiewicz

Polsko-ukraińska współpraca naukowa
Kolejne spotkanie Uniwersytetów i kolejne konferen-
cje

W kwietniu 2018 r. miał miejsce wyjazd naukowy pracow-
ników Wydziału Humanistycznego UZ na Ukrainę. Badacze 
zaproszeni zostali przez Kijowski Uniwersytet Narodowy 
im. Tarasa Szewczenki, będący jedną z uczelni partner-
skich Wydziału Humanistycznego. W skład wizytującej gru-
py naukowo-badawczej weszli: dr hab. Roman Sapeńko, 
prof. UZ (Instytut Filozofii), dr hab. Bogdan Trocha, prof. 
UZ (Instytut Filologii Polskiej), dr hab. Tomasz Mróz, prof. 
UZ (Instytut Filozofii), dr hab. Aleksandra Kruk (Instytut 
Politologii), dr Artur Pastuszek (Instytut Sztuk Wizualnych/
Wydział Artystyczny), dr Anna Ratke-Majewska (Instytut 
Politologii) oraz dr Paweł Walczak (Instytut Filozofii).

Podstawowy cel wyjazdu stanowiło zacieśnienie dwu-
stronnej współpracy pomiędzy Uniwersytetami – kontynu-
acja prac nad wspólnym projektem naukowo-badawczym 
w ramach programu Horyzont 2020, udział w warsztatach 
i konferencjach naukowych oraz stworzenie podstaw dal-
szej wymiany studentów i naukowców. Warto dodać, że 
spotkania bilateralne pracowników naukowych Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego oraz Kijowskiego Uniwersytetu 
Narodowego odbywają się regularnie, a coraz liczniejsze 
wspólne projekty, konferencje, warsztaty oraz inicjatywy 
wydawnicze stanowią dowód przybierających wciąż na sile 
więzi.

Zwieńczeniem tej części wyjazdu była międzynarodowa 
konferencja naukowa The International Workshop “Le-

1___ prof. AnAtolij E. KonwiErsKij, dziEKAn wydziAłu filozoficznEgo otwiErA thE 
intErnAtionAl worKshop Leaving ToTaLiTarianism behind: CuLTuraL PraCTi-

Ces in CenTraL and easTern euroPe

2___ prof B. trochA – wyKłAd plEnArny nA KonfErEncji Україна – Польща: 
діалог культур

1

2



29

UNIWERSYTET  Z I E LONOGÓRSK I  Nr  4 -5  |252-253 |  kwiec ień-maj  2018

WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

aving Totalitarianism behind: Cultural Practices in Cen-
tral and Eastern Europe” ściśle powiązana z tematyką 
wspólnego projektu w ramach Horyzontu 2020. W gronie 
jej współorganizatorów znalazły się następujące jednost-

ki: Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, 
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Międzynarodowe Towarzystwo Filozofii i Kosmologii (Inter-
national Society of Philosophy and Cosmology) oraz Pol-
sko-Ukraińskie Centrum Badań Humanistyczny (wspólna 
inicjatywa Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu 
Kijowskiego). Badacze UZ wygłosili w ramach wydarzenia 
referaty o różnorodnej tematyce, wpisującej się jednak 
w szeroki zakres polsko-ukraińskiej współpracy.

W kolejnej części pobytu prof. R. Sapeńko, prof. B. Tro-
cha oraz dr A. Pastuszek wzięli aktywny udział w między-
narodowej konferencji naukowej organizowanej przez Na-
rodową Akademię Muzyczną Ukrainy im. P. Czajkowkiego, 
Polską Akademię Nauk oraz Instytut Kulturologii Narodowej 
Akademii Sztuki Ukrainy pod tytułem „Polska – Ukraina: 
dialog kultur”. Prof. B. Trocha wygłosił otwierający wykład 
plenarny pt. Tematyka polska i ukraińska w najnowszej 
literaturze popularnej: historia i współczesność w polu 
literackich renaracji. R. Sapeńko i A. Pastuszek wygłosili 
swoje referaty w sekcji kulturologicznej. W konferencji 
wzięli udział badacze z wielu polskich i ukraińskich insty-
tucji naukowych.

Anna Ratke-Majewska
Roman Sapeńko

3___ prof. B. trochA – wyKłAd plEnArny nA KonfErEncji Україна – Польща: 
діалог культур

fot. z wydziAłu

3

wydział informatyki, ElEktrotEchniki  
i automatyki

Podsumowanie Dnia Otwartego WIEA 2018

7 marca 2018 r. Wydział Informatyki, Elektrotechniki 
i Automatyki (WIEA) Uniwersytetu Zielonogórskiego od-
wiedzili uczniowie szkół średnich, zaproszeni na uczelnię 
w ramach Dnia Otwartego Wydziału. Zaproszenie zosta-
ło skierowane nie tylko do maturzystów, ale również do 
uczniów młodszych klas. Odwiedzający reprezentowali 
szkoły średnie zarówno z Zielonej Góry, jak i z Gorzowa 
Wlkp., Międzyrzecza, Gubina, Świebodzina, Wschowy 
oraz innych szkół woj. lubuskiego. Na uwagę zasługuje 
również fakt, iż Dzień Otwarty WIEA 2018 odwiedzili rów-
nież uczniowie z województw: dolnośląskiego (uczniowie 
z Głogowa oraz Polkowic) oraz wielkopolskiego (ucznio-
wie z Nowego Tomyśla).

Pracownicy i studenci Wydziału przygotowali dla na-
szych Gości bardzo atrakcyjną i urozmaiconą ofertę 
wykładów i pokazów, na które można było się zapisać, 
rejestrując się na stronie internetowej Wydziału WIEA. 
Przygotowano prawie 30 pokazów, które miały na celu 
przedstawienie oferty dydaktycznej na kierunkach pro-
wadzonych na Wydziale.

Już pierwsze dni rejestracji pokazały ogromne zainte-
resowanie uczniów, ponieważ liczba zgłoszeń okazała się 
tak duża, że organizatorzy musieli zaplanować dodatko-
we godziny zajęć. Przygotowanie Dnia Otwartego dla tak 
licznego grona chętnych było ogromnym wyzwaniem lo-
gistycznym. Warsztaty odbywały się w dwóch budynkach, 
w trzech, a niekiedy nawet w czterech turach.

Niewątpliwym sukcesem jest fakt, że mury uczelni tylko 
tego dnia odwiedziło prawie 500 uczniów wraz z opiekuna-


