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nim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych,
w terminie do 1 grudnia 2014 r. Termin ten obowiązuje
również w przypadku dyplomu w formie legalizacji albo
apostille, wydanego przez właściwy organ Państwa,
z którego dokument pochodzi, jeżeli dokument został
wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji
państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5
października 1961r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005r., nr
112, poz. 938 i 939).

__Nr 39 z dnia 22 kwietnia 2014 r. ustalające terminy skła-

dania dokumentów, terminy rozmów kwalifikacyjnych
oraz terminy ogłoszenia wyników w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie w roku akademickim
2014/2015:
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
składanie dokumentów
15.07. – 08.09.2014
rozmowa kwalifikacyjna 15.09.2014
ogłoszenie wyników
do 24.09.2014
Wydział Fizyki i Astronomii
składanie dokumentów
15.07. – 16.09.2014
rozmowa kwalifikacyjna 23.09.2014
ogłoszenie wyników
do 26.09.2014
Wydział Humanistyczny
składanie dokumentów
15.07. – 22.09.2014

rozmowa kwalifikacyjna:
FILOZOFIA
HISTORIA
LITERATUROZNAWSTWO
ogłoszenie wyników

25.09.2014
25.09.2014
24.09.2014
do 30.09.2014

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
składanie dokumentów
15.07. – 27.09.2014
rozmowa kwalifikacyjna 29.09.2014
ogłoszenie wyników
do 30.09.2014
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
składanie dokumentów
15.07. – 15.09.2014
rozmowa kwalifikacyjna 24.09.2014
ogłoszenie wyników
24.09.2014
Wydział Nauk Biologicznych
składanie dokumentów
15.07. – 12.09.2014
rozmowa kwalifikacyjna 19.09.2014
ogłoszenie wyników
do 26.09.2014

__Nr 40 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania

Uczelnianego Koordynatora Programu Uczenie się przez
całe życie/Erasmus i Erasmus Plus oraz zmiany regulaminu organizacyjnego UZ
Robert Korneluk
Biuro Prawne
__Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są

na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem:

http://www.uz.zgora.pl/ap/

Jan Berdyszak
Horyzonty grafiki
15 czerwca 2014 r. w Muzeum Narodowym w Poznaniu odbył się wernisaż wystawy
„Horyzonty grafiki” prof. Jana Berdyszaka, jednego z najwybitniejszych polskich artystów
współczesnych, związanego z Uniwersytetem Zielonogórskim.
Prof. Jan Berdyszak był artystą i pedagogiem w Instytucie Sztuk Pięknych w latach 19922006, współtworzył Bibliotekę Sztuki, jest współorganizatorem idei ARTOTEKI Biblioteki
Uniwersyteckiej.
Bezpośrednim impulsem otwarcia wystawy był dar dla Gabinetu Rycin Muzeum Narodowego
w Poznaniu. W 2012 r. Profesor przekazał muzeum 167 grafik z lat 1959-2004. W Kolekcji
Artoteki Biblioteki Uniwersyteckiej znajduje się również kilkanaście prac podarowanych przez
prof. Jana Berdyszaka. Ekspozycja prezentowana w salach Muzeum Narodowego w Poznaniu
obejmuje około 60 prac graficznych. Jest to pokaz wybranych problemów artystycznych
z najważniejszych cykli twórczości Jana Berdyszaka, począwszy od gipsorytów i drzeworytów
Katalog pod red. Marty Smolińskiej
z lat 60., poprzez eksperymenty z autochemigrafią, autooffsetem oraz litografią z lat 70.-90., i Pawła Ignaczaka. Projekt graficzny
aż po nowatorskie grafiki warstwowe, które powstały na przełomie XX i XXI wieku.
Mirosław Pawłowski
„Jan Berdyszak. Horyzonty grafiki” to wystawa, w której grafiki stanowią centrum uwagi
i są komentowane przez obrazy, rzeźby i instalacje, dla których punktem wyjścia zawsze były
prace graficzne. Przykładem jest choćby instalacja w przestrzeni publicznej miasta Poznania pt. „Lustra kroczące”.
Wernisaż wystawy odbył się w 80. rocznicę urodzin Profesora Jana Berdyszaka. Gratulujemy Jubilatowi!
__
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