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Jak zdobyć  
dwa dyplomy magisterskie w 5 lat? 
czyli Zintegrowane Studia Zagraniczne Uniwersytetu Zielonogórskiego i Fachhochschule Giessen-Friedberg 

W piątek 7 maja 2004 r. o godz. 9.30 w sali Senatu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50 po 
raz trzeci zostały wręczone polsko-niemieckie dyplomy, 
tym razem 9 absolwentom Uniwersytetu Zielonogórskie-
go i Fachhochschule Giessen Friedberg. W uroczystości 
wzięli udział prof. Axel Schumann-Luck, dziekan Wy-
działu Matematyki, Nauk Przyrodniczych, Informatyki FH 
Giessen-Friedberg i  prof. Marius Klytta, koordynator 
współpracy pomiędzy UZ a niemiecką uczelnią oraz 
rektor UZ prof. Michał Kisielewicz i dziekan Wydziału 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ, prof. 
Wiesław Miczulski. 

Pierwsi dwaj absolwenci Zintegrowanych Studiów Za-
granicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego i FH 
Giessen-Friedberg otrzymali podwójne dyplomy dwa lata 
temu w Giessen. Rok temu uroczystość odbyła się 
w Zielonej Górze. Tegoroczni absolwenci stanowią naj-
liczniejszą grupę, bowiem aż 8 studentom i jednej stu-
dentce udało się z powodzeniem ukończyć studia. 

7 maja dyplomy otrzymali: 
- Dariusz Graczyk (elektrotechnika), 
- Piotr Hawrylak (elektrotechnika), 
- Grzegorz Jacykowski (elektrotechnika), 
- Bartosz Jakubski (elektrotechnika), 
- Piotr Jankowski (informatyka), 
- Aleksander Juś (elektrotechnika), 
- Bernardeta Kłos (informatyka), 
- Krzysztof Pałys (informatyka), 
a 
- Wojciech Jarosławicki (informatyka)  
nie mógł uczestniczyć w uroczystości, więc odbierze 
dyplom w Giessen. 

Aktualnie w FH Giessen-Friedberg przebywa 5 zielo-
nogórskich studentów, a rekrutacja na następny rok 
dobiega końca.  

Realizacja zintegrowanych studiów jest możliwa dzięki 
wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, która 
ufundowała 4 stypendia oraz firmie Siemens (5 stypen-
diów), która od kilku lat regularnie funduje stypendia 
zielonogórskim studentom.  

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 
UZ od 1997 r. uczestniczy w realizacji projektu Zinte-
growane Studia Zagraniczne Uniwersytetu Zielonogór-
skiego i FH Giessen-Friedberg. Partnerami ze strony 
niemieckiej są dwa wydziały: Elektro- und Information-
stechnik oraz Mathematik, Naturwissenschaften, Infor-
matik. W ramach Zintegrowanych Studiów Zagranicz-
nych studenci WEIiT, po zaliczeniu czterech semestrów, 
odbywają roczne studia w FH Giessen-Friedberg. Po 
powrocie naukę na kolejnych semestrach kontynuują 
w Zielonej Górze. Studia kończą się pracą dyplomową 
z tematyki wspólnie ustalonej przez zainteresowane 
strony i realizowaną pod kierunkiem dwóch opiekunów, 
po jednym z każdej uczelni. Dodatkowym warunkiem 
ukończenia uczelni w Giessen jest odbycie 18-
tygodniowej praktyki zawodowej w firmach niemieckich. 
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje dyplom 
mgr.inż. UZ oraz dyplom Dipl.-Ing. uczelni z Giessen. 

Obydwie uczelnie rozwijają również owocnie współ-
pracę w zakresie badań naukowych. Badania realizowa-
ne przez wspólne zespoły badawcze koncentrują się 

wokół czterech następujących tematów: „Kompatybil-
ność elektromagnetyczna i akustyczna przekształtników 
energoelektronicznych”, „Aplikacje dla urządzeń mobil-
nych”, „Modelowanie i wizualizacja procesów przemy-
słowych” oraz „Inteligentne czujniki pomiarowe wielkości 
nieelektrycznych”. Wyniki prac badawczych były przed-
miotem wielu publikacji i referatów prezentowanych m.in. 
na dwóch zorganizowanych wspólnie przez obydwie 
uczelnie konferencjach naukowych. 
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