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Dzień służb mundurowych na UZ
19 maja 2014 roku Biuro Karier zorganizowało spotkanie studentów z przedstawicielami służb mundurowych pod
hasłem „Dzień służb mundurowych na UZ”. Przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Służby Celnej, Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej opowiedzieli o wymaganiach

pośrednio od pracowników resortów oraz zainspirowanie
młodzieży do wzięcia pod uwagę pracy także w służbach
mundurowych.
Wśród zaproszonych przedstawicieli służb był również
nasz absolwent historii Ryszard Dudziak – kierownik Działu Kadr Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. a także dwie
kobiety w mundurach: podkomisarz Justyna Ławreszuk
z Wojewódzkiej Komendy Policji z Gorzowa Wlkp. i mł.
ekspert Służby Celnej Beata Downar-Zapolska z Izby Celnej

i możliwościach jakie stwarza praca w ich resortach. Po
wykładzie, przy stoisku Biura Karier, studenci skorzystali
z konsultacji indywidualnych, a także w Informatorium BK.
Dzień służb mundurowych na UZ odbył się w Kampusie B.
Pomysł zorganizowania takiego spotkania narodził się po
Targach Pracy, podczas których stoiska resortowe były oblegane przez studentów i absolwentów. Jego celem było
stworzenie zainteresowanym studentom możliwości uzyskania szczegółowej informacji o pracy w służbach bez-

z Rzepina. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze
reprezentował kpt. Ireneusz Wiliński, a Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. mł. kpt. Grzegorz Haniszewski.
Pracownik BK - mgr Kamil Miłkowski pokrótce przedstawił także, możliwości pracy w wywiadzie.
Wobec dużego zainteresowania studentów postanowiliśmy powtórzyć akcję w październiku, tym razem w Kampusie A.
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Studenci Uniwersytetu
Zielonogórskiego przed sądem
__Lilia Smoła
Biuro Karier

Studenci UZ mogą już stanąć przed
sądem jako świadomi obserwatorzy rozpraw sadowych. Biuro Karier
zorganizowało specjalne szkolenie
w ramach programu „Obywatelskiego
Monitoringu Sądów” prowadzonego przez Fundację Court
Watch Polska. Wzięło w nim udział 80 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Podczas szkolenia studenci uzyskali podstawową wiedzę
o wymiarze sprawiedliwości i regułach rządzących procesem sądowym, przydatną do efektywnego prowadzenia

obserwacji rozpraw. Szkolenia były
szczególnie atrakcyjne dla osób, które chciały zdobyć praktyczną wiedzę
na temat sądownictwa i swoich praw
przed sądem, dla studentów socjologii, dziennikarstwa czy resocjalizacji, którzy tłumnie wzięli w nich
udział.
Nasi studenci – jako bezstronni obserwatorzy wezmą udział w rozprawach w swoich lokalnych sądach w charakterze publiczności i będą zbierać
dane, na podstawie których tworzony jest ogólnopolski
raport poświęcony pracy polskich sądów. Opracowano już
3 takie raporty, które każdorazowo spotykały się z żywym
zainteresowaniem opinii publicznej, środowiska sędziowUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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