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SPOTKANIE Z GOŚĆMI Z FH: PROF. A.PIECZYŃSKI, PROF. CZ.OSĘKOWSKI, PROF. A.SCHUMANN-LUCK, PROF. A.BOLSCH

Wizyta gości

z Fachhochschule
Giessen-Friedberg
W pierwszych dniach maja gościliśmy na wydziale delegację z FH Giessen-Friedberg, której przewodniczył wiceprezydent FH prof. Axel Schumann-Luck. Celem pobytu
gości był udział w organizowanym co roku na początku
maja w Zielonej Górze roboczym spotkaniu przedstawicieli obydwu partnerskich uczelni poświęconemu ocenie
aktualnego stanu współpracy oraz planom na najbliższą
przyszłość. Podczas rozmów dotyczących współpracy dydaktycznej podsumowano m.in. dotychczasowy przebieg
wymiany studentów w ramach organizowanych wspólnie
Zintegrowanych Studiów Zagranicznych FH-UZ. Zapoznano
się z wynikami tegorocznej rekrutacji kandydatów na te
studia, w efekcie której w przyszłym roku akademickim
wyjedzie do Giessen pięciu studentów naszego wydziału.
Ustalono również wstępnie zakres niezbędnych do wprowadzenia zmian w realizowanych wspólnie projektach dydaktycznych w związku z wdrażaniem na obydwu uczelniach dwustopniowego systemu kształcenia. W obszarze
prowadzonych wspólnie prac badawczych podsumowano
m.in. dotychczasowy ich przebieg. Rozmowy te przyniosły również bardzo istotne ustalenia. Przyjęto, że Wydział
Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik FH zostanie
współorganizatorem konferencji “International Conference
for Young Researchers in Computer Science, Control,
Electrical Engineering and Telecommunications” (ICYR

2006). Konferencja ta, której inicjatorem i organizatorem
jest WEIiT, odbędzie się po raz pierwszy we wrześniu tego
roku w Zielonej Górze. Trzecim współorganizatorem konferencji jest Wydział Mathematik, Naturwissenschaften und
Informatik reprezentujący Brandenburgische Technische
Universität Cottbus. Ponadto ustalono wstępnie, że jesienią
tego roku zorganizowany zostanie w Zielonej Górze jednodniowy workshop poświęcony prezentacji wyników wspólnie realizowanych projektów badawczych.
W czasie swojego pobytu goście z FH spotkali się również
z JM Rektorem UZ prof. Czesławem Osękowskim (fot.).
Podczas spotkania nawiązano m.in. do przypadającego
w przyszłym roku jubileuszu 10-lecia współpracy obydwu
uczelni, wskazując przy tym, że obchody tego jubileuszu
mogłyby zostać włączone do planowanych również na
przyszły rok uroczystości związanych z jubileuszem 40-lecia utworzenia WEIiT.

Od Mozarta do Morricone
Wizyta gości z Fachhochschule zbiegła się
z od dawna planowanym koncertem. Goście
uczestniczyli w muzycznym wieczorze.
9 maja w wypełnionej publicznością auli uniwersyteckiej miało miejsce niezwykłe wydarzenie
- polsko-niemiecki koncert akademicki pod honorowym patronatem JM Rektora prof. Czesława
Osękowskiego „Od Mozarta do Morricone”.
Wystąpili: Orkiestra Fachhochschule Giessen Friedberg „applied sounds” pod dyrekcją Rene
Giessen oraz pedagodzy i studenci Instytutu
Kultury i Sztuki Muzycznej UZ. Dlaczego było
to niezwykłe wydarzenie? Otóż w ramach
współpracy pomiędzy naszymi uczelniami takie
międzynarodowe koncerty odbywały się dotychczas w Giessen. To do Niemiec jeździli nasi
przedstawiciele, aby uczestniczyć w koncertach
charytatywnych wspólnie z zespołami z uczelni
ze Lwowa i Tallina. Tym razem organizatorzy
postanowili się zrewanżować i ruszyli w trasę
do zaprzyjaźnionych uczelni. I tak, już w drodze
powrotnej ze Lwowa, orkiestra „applied sounds”
dała wspaniały koncert w Zielonej Górze. Aby
tradycji stało się zadość – w koncercie wzięli
też udział nasi studenci i ich nauczyciele. A że
mamy co pokazać to było czego posłuchać,
- koncert trwał aż 3 godziny! Występ niemieckiej
orkiestry zrobił na słuchaczach ogromne wrażenie – międzynarodowy skład zespołu i nieznane
publiczności instrumenty (orientalne skrzypce
kemanche albo bęben djembe) nadały koncertowi egzotycznego brzmienia. Natomiast polska
część koncertu uświadomiła nam, że możliwości
Uniwersytetu w tym zakresie są ogromne a potencjał nie zawsze do końca wykorzystany. esa

nr 6 (144)

Ryszard Rybski

