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......Biblioteka uniwersytecka 

Punkt Informacji Normalizacyjnej 
W kwietniu bieżącego roku w Bibliotece Uniwersytec-

kiej rozpoczął działalność Punkt Informacji Normaliza-
cyjnej (PIN), powołany na mocy porozumienia zawartego 
pomiędzy Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN) 
a Uniwersytetem Zielonogórskim. PIN działa jako auto-
ryzowany punkt PKN dla potrzeb naszego środowiska 
akademickiego i całego regionu. 

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europej-
skiej, poprzedzonym uzyskaniem członkostwa PKN 
w europejskich organizacjach normalizacyjnych CEN 
(Europejski Komitet Normalizacyjny) i CENELEC (Euro-
pejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki), działal-
ność normalizacyjna stanie się jednym z głównych czyn-
ników integrujących gospodarki krajów członkowskich 
w ramach jednolitego rynku europejskiego. Znajomość 
zagadnień z zakresu normalizacji, harmonizacji tech-
nicznej, certyfikacji i atestacji jest niezbędna dla efek-
tywnego funkcjonowania producentów i usług na wspól-
nym rynku. Działalność Punktu Informacji Normalizacyj-
nej niewątpliwie przybliży powyższą problematykę za-
równo studentom jak i kadrze naukowo-dydaktycznej. 

Polski Komitet Normalizacyjny, wzorem krajowych jed-
nostek normalizacyjnych takich jak AFNOR (Francja) 
i DIN (Niemcy), organizuje regionalne punkty informacji 
normalizacyjnej, których głównym zadaniem jest promo-
cja polskich norm. Punkty te powstają również w biblio-
tekach uczelni technicznych, m.in. w Politechnice Wro-
cławskiej (2002 r.), Politechnice Szczecińskiej, Gdań-
skiej i Białostockiej (2003), w ATR w Bydgoszczy, 
w Politechnice Opolskiej i Świętokrzyskiej (2004 r.). 

Zgodnie z zawartym porozumieniem Polski Komitet 
Normalizacyjny zobowiązuje się do bezpłatnego: 

 sukcesywnego uzupełniania aktualnych Polskich 
Norm, 
 przekazywania na bieżąco jednego egzemplarza nowo 
opublikowanej polskiej normy 
 oraz innych produktów normalizacyjnych, 
 przekazywania i aktualizowania na bieżąco bibliogra-
ficznej bazy danych POLINORM. 
Do zadań Punktu Informacji Normalizacyjnej należy 

przede wszystkim: 
 gromadzenie kompletnego zbioru Polskich Norm, jego 
aktualizacja i uzupełnianie na bieżąco o nowe normy, 

 udostępnianie na miejscu, w czytelni, Polskich 
Norm i innych produktów normalizacyjnych, ta-
kich jak: miesięcznik Normalizacja, Katalog Pol-
skich Norm, wydawnictwa własne PKN, 
 udzielanie informacji specjalistycznej, w szcze-
gólności polegającej na wyszukiwaniu norm na 
dany temat oraz podawaniu numerów wprowa-
dzanych norm międzynarodowych i europejskich do 
normalizacji krajowej. 
Za wyżej wymienione usługi informacyjne PIN pobiera 

opłaty według cennika ustalonego przez PKN. Pracow-
nikom naszej uczelni i studentom usługi te świadczone 
są nieodpłatnie. Działający w Bibliotece PIN prowadzi 
również sprzedaż polskich norm i innych wydawnictw 
normalizacyjnych. 

Punkt Informacji Normalizacyjnej to dla wyższej uczelni 
nieoceniony zbiór dokumentów normalizacyjnych, to 
centrum integrujące całe środowisko zainteresowanych 
normami, a przede wszystkim pracowników naukowych 
i studentów. Zbiór norm zgromadzonych dotychczas 
w naszej Bibliotece liczy ok. 16.000 norm aktualnych 
oraz pokaźny zbiór norm archiwalnych (ogółem ok. 
60.000 jednostek). Są to polskie normy (PN), w tym 
normy z serii PN, PN EN, PN EN ISO, PN IEC, PN ISO, 
PN EN ISO/IEC, PN ISO/IEC, PN CISPR, PN ETS oraz 
normy branżowe (BN). Biblioteka dysponuje również 
katalogami polskich norm i czasopismami z zakresu 
normalizacji, w tym gromadzony od 1966 roku 
miesięcznik Normalizacja. 

Tymczasowo, do momentu otrzymania i wyremonto-
wania nowych pomieszczeń, PIN działać będzie w Czy-
telni Ogólnej Nauk Technicznych, Ścisłych i Ekonomicz-
nych (Kampus A, bud. A-0, pok. 006). Udostępnianie 
norm i wydawnictw normalizacyjnych, a także składanie 
zamówień na sprowadzenie norm, odbywać się będzie 
w godzinach pracy Czytelni Ogólnej, tj. od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00-20.00, w sobotę w godzi-
nach 9.00-15.00, sprzedaż zaś od poniedziałku do piąt-
ku do godziny 15.00. 

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować 
na bieżąco. 

 
 Aleksandra Weber-Danilewicz1 

 
1 Punkt Informacji Normalizacyjnej, Kampus A, ul. Podgórna 

50, tel. 328 2355, e-mail: PINBU@uz.zgora.pl 

 
......Centrum Przedsiębiorczości  
       i Transferu Technologii 

Lubuskie Centrum  
Zrównoważonej Gospodarki Energią 

W ramach budowania konsensusu pomiędzy sektorem 
przemysłu a nauką podjęto działania na Uniwersytecie 
Zielonogórskim mające na celu absorpcję środków fi-
nansowych z funduszy strukturalnych na rzecz współ-
pracy nauki z przemysłem i opracowano projekt wniosku 
pt. Lubuskie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Ener-
gią. Wniosek ten został złożony do rejestracji w ramach 
konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Infor-
matyzacji. 

Pobudzenie gospodarcze regionu lubuskiego jest ewi-
dentną potrzebą. Temu celowi, według wielu analiz 
i doświadczeń innych regionów Polski a także krajów 

UE, służyć powinno utworzenie Lubuskiego Centrum 
Zrównoważonej Gospodarki Energią. Pod względem 
bazy i struktury instytucji okołobiznesowych wojewódz-
two lubuskie ustępuje ościennym regionom. Ważnym 
argumentem dla lokalizacji przedsięwzięcia w Uniwersy-
tecie Zielonogórskim jest nie tylko posiadana baza infra-
strukturalna, ale również udowodniona skuteczność tych 
form działania w innych regionach Polski a także w kra-
jach Unii Europejskiej.  

Naczelną wytyczną działalności Centrum są rozwój 
przedsiębiorczości i innowacyjności z wykorzystaniem 
instytucji otoczenia biznesu, co stanowi priorytet pierw-
szy Narodowego Planu Rozwoju. Głównym celem Cen-
trum jest aktywizacja gospodarcza województwa lubu-
skiego poprzez skupienie działań lokalnych i regional-
nych w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz pobu-
dzenie współpracy pomiędzy uniwersytetem a przemy-
słem, ze szczególnym uwzględnieniem transferu wysoko 
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zaawansowanych technologii oraz rozwoju przedsiębior-
czości. Zadaniem Centrum będzie m.in. wspieranie 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez stwo-
rzenie odpowiedniej infrastruktury technicznej, instytu-
cjonalnej, a także warunków dla działalności innowacyj-
nej. Warunki stworzone w Centrum umożliwią partnerską 
współpracę ludzi nauki i przemysłu oraz realizację badań 
interdyscyplinarnych i multidyscyplinarnych. 

Główne prace badawcze oraz działania edukacyjne, 
szkoleniowe i organizacyjne osób działających w Cen-
trum skierowane będą na zagadnienia związane z po-
szanowaniem energii oraz z wykorzystaniem technik 
informacyjnych na potrzeby gospodarki energią,  
a w szczególności jej pozyskaniem z alternatywnych 
źródeł. W ramach działalności Centrum realizowane 
będą następujące kierunki badawcze: 

 energia odnawialna i optymalizacja zużycia energii, 
 materiały zaawansowane i ich zastosowania w aspek-
cie poszanowania energii, 
 technologie informacyjne na potrzeby gospodarki 
energią. 
Lubuskie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Ener-

gią zostało utworzone jako jednostka międzywydziałowa 
na Uniwersytecie Zielonogórskim mocą porozumienia 
pomiędzy dziekanami Wydziałów Szkoły Nauk Tech-
nicznych: 

 Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 
 Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
 Mechanicznego. 

Dyrektorem Lubuskiego Centrum Zrównoważonej Go-
spodarki Energią w stanie organizacji jest prof. Mieczy-
sław Kuczma, zastępcą dyrektora – dr Robert Barski. 
Obsługę organizacyjną zapewni sekretariat Centrum.  
W ramach Centrum działać będą następujące jednostki: 

 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii 
(istnieje na uczelni od 2000 r.), 
 Centrum Szkoleń, 
 Inkubator Przedsiębiorczości. 
Każdą z wyżej wymienionych jednostek organizacyj-

nych kieruje jedna osoba odpowiedzialna. Ponadto po-
wołane zostaną międzywydziałowe laboratoria badaw-
cze.  

Funkcję wspierającą działalność jak również funkcję 
kontrolną nad Centrum pełni Rada Centrum. Jej prze-
wodniczącym jest Prorektor ds. Nauki i Współpracy  
z Zagranicą – prof. Józef Korbicz, wiceprzewodniczący-
mi – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Lubuskiego oraz przedstawiciel jednej z współ-
pracujących firm. W skład Rady Centrum wchodzą 
przedstawiciele: 

 Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, 
 firmy ADB, Zielona Góra, 
 firmy Rockwool Polska sp. z o.o., Cigacice, 
 firmy Kronopol, Żary, 
 firmy Lumel, Zielona Góra, 
 firmy Seco/Warwick, Świebodzin,  
 Zakład Utylizacji Odpadów, Gorzów Wielkopolski. 

 

 
RYS. 1 SCHEMAT STRUKTURY LUBUSKIEGO CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI ENERGIĄ  

Inicjatywa utworzenia Lubuskiego Centrum Zrównowa-
żonej Gospodarki Energią spotkała się z poparciem 
władz regionalnych i samorządowych oraz dużym zain-
teresowaniem firm województwa lubuskiego. Centrum 
wchodzi również w skład Dolnośląskiego Centrum Za-
awansowanych Technologii we Wrocławiu. 

Współdziałanie wszystkich uczestników przedsięwzię-
cia pozwoli na stworzenie atrakcyjnych warunków do 
prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju usług 
pomocniczych, zacieśniania powiązań nauki z praktyką. 
Środki finansowe na swoją działalność Lubuskie Cen-
trum Zrównoważonej Gospodarki Energią będzie miało 
możliwość uzyskania z Funduszy Strukturalnych Unii 

Europejskiej. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), priorytet 
I: Rozwój Przedsiębiorstw i wzrost innowacyjności z wy-
korzystaniem instytucji otoczenia biznesu, działanie IV: 
Wzmocnienie współpracy między strefą badawczo-
rozwojową a gospodarką umożliwi pozyskanie środków 
finansowych na realizację projektu Lubuskiego Centrum 
Zrównoważonej Gospodarki Energią. 

Lubuskie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Ener-
gią będzie pełnić rolę integratora szeroko rozumianego 
środowiska gospodarczego. W wyniku połączenia dzia-
łań różnych instytucji, organizacji należy spodziewać się 
wystąpienia efektu synergii, co powinno doprowadzić do 
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powstania nowych firm, wzrostu konkurencyjności obec-
nych. Nastąpi wzmocnienie nowoczesnych branż, no-
wych wyrobów, technologii. Wzrośnie penetracja przy-
szłościowych dziedzin i metod wytwarzania oraz świad-
czenia usług. Centrum powinno być rzetelną podstawą 

do utworzenia sprawnej sieci powiązań całego środowi-
ska biznesowego województwa. 

 Justyna Patalas 

 
 

 

......Dział Nauki 

Dotacje dla Uniwersytetu Zielonogórskiego 
w 2004 r. 

Znamy wielkość dotacji na 2004 r., którą uzyskaliśmy 
z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na działalność 
podmiotową na finansowanie: 
 działalności statutowej w kwocie 1.897.100 zł, 
(informowaliśmy w miesięczniku nr 3 podając 
także podział na poszczególne jednostki wydzia-
łowe),  
  badań własnych w kwocie 1.029.000 zł. 
Podział dotacji na badania własne na poszczególne 

wydziały został dokonany według algorytmu opracowa-
nego na podstawie zasad oceny parametrycznej, za-
twierdzonych przez Senat uczelni. 

Kwoty dotacji dla poszczególnych jednostek organiza-
cyjnych są następujące: 

 Wydział Artystyczny ........................................38.863 zł 
 Wydział Elektrotechniki, Informatyki  
i Telekomunikacji...........................................104.114 zł 

 Wydział Fizyki i Astronomii..............................58.251 zł 
 Wydział Humanistyczny ................................127.025 zł 
 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ........ 89.910 zł 
 Wydział Matematyki, Informatyki  
i Ekonometrii ................................................. 52.211 zł 

 Wydział Mechaniczny......................................96.621 zł 
 Wydział Nauk Pedagogicznych  
i Społecznych ................................................101.139 zł 

 Wydział Zarządzania .......................................52.167 zł 
Zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komi-

tetu Badań Naukowych przyznana dotacja na badania 
własne może być wykorzystana na finansowanie badań 
naukowych służących rozwojowi kadry naukowej,  
a zwłaszcza: 
 rozwojowi naukowemu młodej kadry, 
 kształtowaniu specjalizacji naukowych, 
 doskonaleniu metod dydaktycznych oraz 
 rozwojowi nowych kierunków kształcenia. 
Minister Nauki przyznał także dotację celową na dofi-

nansowanie w 2004 r. kosztów realizacji inwestycji 
aparaturowych w kwocie 515.500 zł. 

Dotację celową aparaturową otrzymują: 
 Wydział Mechaniczny – kwotę 410.000 zł na wyposa-
żenie Laboratorium Badawczego, 

 Wydział Fizyki i Astronomii – kwotę 46.000 zł dla 
Pracowni Obliczeniowej Instytutu Fizyki, 

 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – kwotę 
59.500 zł na rozbudowę Laboratorium Modelowania 
Matematycznego. 
 Przy gospodarowaniu środkami celowymi należy sto-

sować przepisy ustawy z 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych; ich naruszenie powoduje konsekwen-
cje określone w art. 93 tej ustawy. Rozliczenie dotacji 
(wraz z odsetkami) powinno nastąpić w ciągu 60 dni od 
daty zakończenia realizacji zadania, ale nie później niż 
do 31 grudnia 2005 r. 

Uniwersytet Zielonogórski otrzymał od Ministra Eduka-
cji Narodowej i Sportu na działalność wspomagającą 
badania (DWB) w 2004 r. kwotę 115.000 zł. Kwota ta 
jest porównywalna z kwotą, którą otrzymaliśmy w 2003 r. 
Środki zostały przyznane na dofinansowanie następują-
cych przedsięwzięć: 
 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

 Czasopisma naukowe  
• Discussiones Mathematicae – półrocznik. Dota-

cja: 10 000 zł  
• Management – półrocznik. Dotacja: 7 000 zł  
• International Journal of Applied Mechanics and 

Engineering – kwartalnik. Dotacja: 6 000 zł  
 Monografie  
• Wojciech Eckert: Nowożytne fortyfikacje osi Odry 

XVII-XIX wiek. Dotacja: 4 000 zł  
 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA 
• Modernizacja programu bibliotecznego we wszyst-

kich posiadanych modułach, retrokonwersja zbio-
rów. Dotacja: 7 000 zł  

• Opłata rocznych polis serwisowych dla systemu 
PROLIB, PROMAX, PROWEB oraz oprogramowa-
nia PROGRESS, zakup elektronicznych baz da-
nych opisów patentowych. Dotacja: 22 000 zł  

• Konserwacja starodruków. Dotacja: 10 000 zł  
• Tworzenie i scalanie elektronicznego systemu za-

rządzania biblioteką według nowej formuły, zgodnej 
ze zmianami organizacyjnymi i strukturalnymi UZ. 
Dotacja: 7 000 zł 

 PROMOCJA, UPOWSZECHNIANIE I POPULARYZACJA 
OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH I NAUKOWO-TECHNICZNYCH 

 Konferencje naukowe  
• III Międzynarodowa Konferencja Trybologiczna, 

ITC 2004. Dotacja: 6 000 zł  
• III Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiolo-

giczna: Metody biologii molekularnej w badaniach 
hydromikrobiologicznych. Dotacja: 5 000 zł  

• II Międzynarodowa Konferencja Programowanie 
Systemów Cyfrowych DESDes'04. Dotacja: 5 000 
zł  

• VII Szkoła-Konferencja Elektrotechnika – Prądy 
Niesinusoidalne, EPN 2004. Dotacja: 5 000 zł  

• Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. 
Dotacja: 4 000 zł  

• Problemy edukacji w okresie globalizacji. Dota-
cja: 4 000 zł  

• Międzynarodowe warsztaty Hereditarnia. Dotacja: 
4 000 zł  

• Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Dotacja:  
5 000 zł  

• Język niemiecki jako obiekt badań oraz jako 
przedmiot nauczania. Dotacja: 4 000 zł  

Informujemy, że jesteśmy zobowiązani do bieżącego 
rozliczania z wykonanych zadań oraz informowania  
o ewentualnej rezygnacji z planowanego przedsięwzię-
cia. 
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Wnioskujemy o środki finansowe na działal-
ność badawczą na 2005 r. 

Nadszedł czas przystąpienia do obowiązkowej proce-
dury składania wniosków o uzyskanie z Ministerstwa 
Nauki i Informatyzacji dofinansowania na rok 2005 na: 

 działalność statutową – wg załącznika 1 (ankieta) 
i załącznika 2 (wniosek) Rozporządzenia Przewodni-
czącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listo-
pada 2001 roku w sprawie kryteriów i trybu przyzna-
wania i rozliczania środków finansowych ustalanych  
w budżecie państwa na naukę; jeżeli Wydział składa 
wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalne-
go urządzenia badawczego (wg załącznika 4) powinien 
on być złożony łącznie z wnioskiem o dotację na dzia-
łalność statutową. 
W związku z powyższym prosimy o przygotowanie od-
powiedniego zbiorowego wniosku z punktu widzenia 
Wydziału w 4 egzemplarzach (2 dla MNiI + 1 dla Dzia-
łu Nauki + 1 dla Wydziału) zgodnie z §1 5 i § 24 Roz-
porządzenia . 
 badania własne – wg dołączonego załącznika do 
Zasad składania wniosków o dotację na badania 
własne przez szkoły wyższe nadzorowane przez 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu;  
Proszę o przygotowanie zbiorowego wniosku o dotację 
na badania własne z punktu widzenia Wydziału w jed-
nym egzemplarzu dla Działu Nauki oraz o przesłanie 
go także drogą elektroniczną na adres 
A.Ucinska@dn.uz.zgora.pl. Dział Nauki sporządza 
wniosek zbiorczy uczelni na podstawie dostarczonych 
informacji. 
Przepisy i formularze dostępne są na stronie interne-
towej Działu Nauki (http://www.dn.uz.zgora.pl) w sek-
cjach Działalność statutowa – Przepisy oraz Formula-
rze (http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/statutowa_pl.html) 
oraz Badania własne – Zasady składania wniosków o 
dotację na badania własne przez szkoły wyższe nad-
zorowane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
oraz Formularze (http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/ wla-
sne_pl.html). 
Pragnę wyraźnie podkreślić, że od zakresu i kształtu 
przygotowanych wniosków w dużej mierze zależy oce-
na Wydziału oraz wysokość dotacji. Niezłożenie wy-
maganej dokumentacji we wskazanym terminie lub jej 
nieodpowiednie przygotowanie może spowodować 
wstrzymanie dotacji. 
Całą dokumentację w sprawie przyznania dotacji na 
działalność statutową i badania własne proszę złożyć 
w Dziale Nauki w terminie do 9 czerwca 2004 r. 
 inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub 

prac badawczo-rozwojowych. Wnioski należy opraco-
wać zgodnie z obowiązującymi kryteriami i trybem 
przyznawania środków finansowych na inwestycje 
określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego 
Komitetu Badań Naukowych w sprawie kryteriów i try-
bu przyznawania i rozliczania środków finansowych 
ustalanych w budżecie państwa na naukę z dnia 30 
listopada 2001 r. 
Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję aparatu-
rową, o którym mowa w Rozporządzeniu, Rozdział 5 
Finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących 
potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, 
dostępny jest na stronie internetowej Działu Nauki  
w sekcji Formularze  
(http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/formularzepl.html#iMNI). 

Wnioski w sprawie inwestycji aparaturowych należy 
składać w Dziale Nauki w terminie do 13 czerwca 
2004 r. 

Bożena Bieżańska 

Zmiany w przepisach dotyczących  
rozwoju kadry naukowej 

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu zmieniły się zasady  
w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie 
uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora 
habilitowanego. 

Jednocześnie uległ zmianie tryb oraz wymagania  
w zakresie dokumentacji spraw przedstawianych Cen-
tralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do rozpatrze-
nia. Dotyczy to następujących wniosków i wystąpień: 
• Wnioski w sprawie zatwierdzenia uchwały o nadaniu 

stopnia doktora habilitowanego; 
• Wnioski w sprawie nadania tytułu profesora; 
• Odwołania od uchwał rad wydziałów i rad naukowych 

w sprawach dotyczących przewodów doktorskich i ha-
bilitacyjnych; 

• Wnioski o zgodę na wszczęcie postępowania o nada-
nie tytułu profesora osobie bez stopnia doktora habili-
towanego; 

• Wystąpienia rad jednostek organizacyjnych o ponowne 
rozpatrzenie sprawy zatwierdzenia uchwały o nadaniu 
stopnia doktora habilitowanego lub przedstawienia 
kandydata do tytułu profesora.  
 
Całość informacji oraz formularze dostępne są na stro-

nie internetowej Działu Nauki pod adresem 
http://www.dn.uz.zgora.pl 

Anna Ucińska 

  
...... Dział współpracy z zagranicą 

Program SOCRATES 
Uprzejmie informujemy, że Fundacja Rozwoju Syste-

mu Edukacji, koordynująca program SOCRATES w Pol-
sce przekazała wstępne dane na temat kwot, jakie na-
sza uczelnia otrzyma w przyszłym roku akademickim na 
realizację programu Erasmus. 

Otrzymane granty będą blisko czterokrotnie większe 
od tegorocznej dotacji i wyniosą: 

 stypendia dla studentów – 119.760 euro, 
 Teaching Staff – granty dla kadry wyjeżdżającej w celu 
przeprowadzenia cyklu zajęć – 12.000 euro, 

 monitoring – 4.875 euro. 
 Wyjazdy studentów 
W roku akademickim 2004/2005 zaplanowano (zgod-
nie z podpisanymi umowami bilateralnymi w ramach 
programu SOCRATES) wyjazd 78 studentów.  
W związku ze zwiększoną dotacją przyznawane kwoty 
stypendiów będą wyższe i wyniosą, w zależności od 
kraju:  
S Wielka Brytania, Finlandia, Francja – od 300 do 350 

euro (jest 150 euro/miesiąc) 
 Niemcy, Belgia, Holandia – od 250 do 300 euro (jest 
130 euro/miesiąc) 

 Hiszpania – od 200 do 250 euro (jest 130 eu-
ro/miesiąc) 
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W porównaniu z kwotami stypendiów przyznawanymi 
w roku bieżącym, stypendia w następnym roku aka-
demickim powinny stanowić dodatkowy czynnik moty-
wujący studentów do wyjazdu na studia za granicę.  
 Wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej 
Kwota grantu na wyjazdy w ramach Teaching Staff 
(TS) zobowiązuje naszą uczelnię do realizacji, co naj-
mniej 24 wyjazdów pracowników w celu przeprowa-
dzenia zajęć na uczelniach partnerskich. Ponieważ 
tego typu wyjazdy wymagają wcześniejszych ustaleń 
z partnerami zagranicznymi zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o podjęcie takich rozmów w celu ustalenia ter-
minów i tematów zajęć. Wyjazdy w ramach TS powin-
ny być traktowane prestiżowo, gdyż stwarzają możli-
wość podnoszenia kwalifikacji językowych oraz zacie-
śniania i poszerzania współpracy, również na progra-
my ramowe Unii Europejskiej. Zachęcam naszych pra-
cowników do korzystania z tej formy wyjazdów. 
 Monitoring 
Kwota przyznana na monitoring może zostać przezna-
czona na wyjazdy kadry w celu kontrolowania pracy 

naszych studentów na uczelniach partnerskich oraz na 
uzgadnianie szczegółów dalszej współpracy. Część 
grantu zostanie przekazana również na zakup materia-
łów biurowych niezbędnych do promocji programu 
wśród studentów. 
W związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej 

informujemy również o możliwości podpisywania nowych 
umów bilateralnych w ramach Erasmusa z krajami, które 
wstąpiły do Unii w dniu 1 maja br. oraz z krajami starają-
cymi się o członkostwo w UE.  

Przypominamy również, że z oferty stypendialnej mogą 
korzystać także studenci studiów doktoranckich. 

Zachęcamy do aktywniejszego udziału w programie 
poprzez podpisywanie nowych umów z uczelniami za-
granicznymi oraz zachęcania dobrych studentów do 
wyjazdów. Program SOCRATES/Erasmus stanowi dużą 
szansę na integrację pracowników i studentów z euro-
pejskim systemem kształcenia. Liczymy na owocną 
współpracę i pełne wykorzystanie przyznanych środków 
przez nasz Uniwersytet. 

Kinga Włoch 

 

Letnia scena  
jazzowa 

Letnia Scena Jazzowa adresowana do szerokiego od-
biorcy ma na celu edukację w zakresie muzyki jazzowej 
oraz upowszechnianie muzyki jazzowej poprzez prezen-
tację wartościowych programów i znanych wykonawców. 
Polegać będzie na organizacji cyklu imprez odbywają-
cych się raz w tygodniu przez okres lipiec – sierpień 
2004 r. (11, 18, 25 lipiec, 1, 8, 15, 22, 29 sierpień). Miej-
scem imprez będzie Klub Jazzowy „U Ojca”. W ramach 
Letniej Sceny Jazzowej odbywać się będą warsztaty 
jazzowe oraz koncerty wieczorne z udziałem artystów 
prowadzących warsztaty. Po koncertach planowane są 
jam sessions z udziałem uczestników warsztatów oraz 

muzyków koncertów wieczornych. Warsztaty obejmować 
będą zagadnienia dotyczące gry na poszczególnych 
instrumentach, podstaw improwizacji i harmonii jazzowej 
oraz historii jazzu.  

 Wśród wykonawców udział zapowiedzieli muzycy pol-
skiej i zagranicznej sceny jazzowej, między innymi: 
Maciej Sikała, Piotr Baron, Zbigniew Lewandowski, 
Krzysztof Kiljański, Adam Wendt, Ralf Rickert (USA), 
Christof Griessen (D), Jerzy Główczewski, Dariusz 
Oleszkiewicz, Grzegorz Nagórski. 

 Można wykupić karnet na całość (8 imprez) w cenie 
160 zł. Upoważnia on do wszystkich spotkań warsztato-
wych i koncertów. Istnieje również możliwość rezerwacji 
noclegów. Zapisy trwają do 15 czerwca (ograniczona 
ilość miejsc). Ostateczny program Letniej Sceny Jazzo-
wej zostanie podany na początku czerwca.  

 
Jerzy Szymaniuk 

 

 




