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butorzy, projektanci, instalatorzy, użytkownicy instalacji,
inwestorzy i uczelnie wyższe. Wśród ponad 200 firm z 11
krajów świata, swoje stoisko miał również Instytut Inżynierii Elektrycznej reprezentujący Uniwersytet Zielonogórski.
Na stanowisku IIE prezentowana była oferta dla biznesu
obejmująca specjalistyczne pomiary i badania z zakresu
efektywności energetycznej, jakości energii elektrycznej
i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). W ramach
pokazów eksperymentalnych zaprezentowano wysokiej
klasy sprzęt pomiarowy, służący do badań parametrów jakości energii elektrycznej oraz pól elektromagnetycznych
generowanych przez urządzenia GSM.
Stanowisko IIE i oferta badań dla przemysłu spotkały się
z dużym zainteresowaniem osób odwiedzających targi.
Szczególną uwagę wzbudziły pomiary harmonicznych prądu dla urządzeń współpracujących z OZE. Pomiary harmo-

nicznych prądu „generowanego do sieci” mikro-instalacji
solarnych lub wiatrowych w niedługiej przyszłości będą
wymagane przez zakłady energetyczne takie jak ENEA lub
ENERGA, a Instytut Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu
Zielonogórskiego jest obecnie jedyną jednostką naukowo-badawczą w Polsce mogącą poszczycić się systemem
umożliwiającym badania tego typu.
Stanowisko Uniwersytetu Zielonogórskiego odwiedziło również wielu uczniów profilowanych szkół średnich,
którym przedstawiono ofertę dydaktyczną Uniwersytetu.
Wśród oferty dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
dużym zainteresowaniem cieszył się nowy kierunek studiów: efektywność energetyczna, który tematycznie jest
zbliżony z zakresem targów Expopower, Greenpower i Innopower.

__wydział humanistyczny

skim, Agata Dubicka i Klaudia Otlewska, otrzymały nagrody
z rąk przedstawicieli władz Wydziału Humanistycznego.
Tym razem również przygotowaliśmy moc atrakcji dla
odwiedzających. Jak zawsze można było skosztować potraw naszych wschodnich sąsiadów czy znaleźć ciekawą
rosyjskojęzyczną pozycję na targu książek. Dużym zainteresowaniem cieszyły się podręczniki, słowniki, pomoce
naukowe i literatura piękna, a pyszne dania, przygotowane
z sercem przez studentki, błyskawicznie znikały ze stołów.
Wiele osób z zaciekawieniem oglądało wystawę ciekawostek o Białorusi, Rosji i Ukrainie, podziwiało zdjęcia z wyjazdów studentów naszych obu kierunków do tych krajów,
a także przywiezione przez nich pamiątki. Zwiedzający nie
mogli ponadto oderwać oczu od niezwykłej ekspozycji rękodzieła. Dziergane maskotki wyczarowane przez zaprzyjaźnioną z naszym Kołem dr Bogumiłę Husak, reprezentującą Centrum Transferu Kultury Europejskiej oraz kolczyki
i breloczki w kształcie matrioszek autorstwa Martyny Stelmaszczyk, studentki III FR, podbiły wiele serc. Natomiast
koneserzy sztuki mogli sycić wzrok, podziwiając wernisaż
wystawyobrazów Ievgenii Frolovej, studentki III FR, zatytułowanej Kolory wiosny.
W ramach Dni Kultury Słowian Wschodnich zrealizowaliśmy także dwa autorskie projekty: „Licealiści na UZ-ecie”
oraz „Przedszkolaki na UZ-ecie”. 21 kwietnia br. przyjechali do nas uczniowie z I LO im. Bolesława Prusa w Żarach.
Licealiści zaznajomili się z ciekawą prezentacją bogato ilustrowaną slajdami zawierającą wrażenia z wyjazdu naszych
studentek do Tadżykistanu, wzięli udział w konkursach wiedzy o krajach wschodniosłowiańskich, grach i zabawach.
Młodzież wykazała duże zainteresowanie wszystkim, co im
zaprezentowaliśmy, a największą radość, o dziwo, sprawił
im konkurs na najszybsze ułożenie puzzli z bajkowymi postaciami. Tydzień wcześniej (16.04.2015 r.) w ramach tego
samego projektu, gościliśmy uczniów z LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z Wolsztyna, którzy obejrzeli prezentacje
o Moskwie i Petersburgu. Natomiast 22 kwietnia przyszły
do nas dzieci z Przedszkola nr 8 w Zielonej Górze. Maluchy
miały okazję poznać najważniejsze informacje na temat
tego, kim są Słowianie Wschodni, nauczyły się również kilku zwrotów w języku rosyjskim. Dzieci z zapałem zapełniały kredkami kolorowanki i entuzjastycznie zareagowały

_Dni Kultury Słowian Wschodnich
Koło Naukowe Rusycystów pod opieką dr Nel Bielniak
wprowadziło przed jedenastu laty zwyczaj świętowania
w maju Dni Kultury Rosyjskiej. W tym roku rozszerzyliśmy
nieco formułę imprezy, a przy okazji zmieniliśmy nazwę
i termin. Tegoroczna, XI edycja odbyła się w dniach 21
i 22 kwietnia 2015 roku i nosiła nazwę Dni Kultury Słowian Wschodnich. Głównym zadaniem jakie przed sobą
stawiamy, jest przede wszystkim propagowanie bogatej
i różnorodnej kultury krajów wschodniosłowiańskich (Białorusi, Rosji i Ukrainy), zarówno wśród studentów innych
kierunków, jak i mieszkańców naszego miasta i województwa. Istotną rolę odgrywa także promowanie naszej uczelni
wśród licealistów z naszego regionu. Pomaga nam w tym,
co warto podkreślić, duże zainteresowanie lokalnych mediów naszym projektem.
Nasz pomysł jest na tyle atrakcyjny dla innych, że w jego
organizację włączyli się także studenci filologii rosyjskiej
nie zrzeszeni w Kole oraz przedstawiciele nowo otwartego kierunku komunikacja biznesowa w języku rosyjskim,
a także osoby niezwiązane z Katedrą Filologii Wschodniosłowiańskiej, za co im bardzo dziękujemy.
Uroczyste otwarcie miało miejsce 21 kwietnia w holu budynku Collegium Neophilologicum. Słowo wstępne wygłosiła dr Nel Bielniak, następnie przekazała głos dyrektorowi
Instytutu Neofilologii, prof. dr. hab. Andrzejowi Kseniczowi. Inaugurację uświetniły ponadto wystąpienia naszych
gości honorowych: dziekana Wydziału Humanistycznego,
prof. dr. hab. Sławomira Kufla oraz prodziekana ds. nauki i jakości kształcenia, prof. dr hab. Jarosława Dudka,
a także Stanisława Domasz-Domaszewicza (członek Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód) oraz Zygmunta Stabrowskiego (doradca prezydenta miasta Zielona Góra). Nasi goście nie kryli zadowolenia, iż staramy się szerzyć wiedzę o wschodniosłowiańskiej
kulturze. Ponadto podczas otwarcia finalistki konkursu
plastycznego W świecie wschodniosłowiańskich baśni
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzań-
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1___ uroczyste otwarcie, honorowi goście, dyrektor Instytutu prof. dr hab. Andrzej Ksenicz i dr Nel Bielniak
na pokaz najpopularniejszych ro2___dania kuchni wschodniosłowiańskiej wystawione w holu Collegium neophilologicum i studentki z KNR,
syjskich bajek. Kolejną atrakcją
które je przygotowały
było malowanie twarzy, mały po3___ studentki z KNR w klubie WySPa
4___ dzieci z przedszkola nr 8 w Zielonej Górze z wizytą u Koła Naukowego Rusycystów
częstunek i pozowanie do zdjęcia
5___ projekt „Przedszkolaki na UZ-ecie”
jako matrioszka. Przedszkolaki
6___wizyta dzieci z Przedszkola nr 8
z wielkim zaciekawieniem słu7___ dania kuchni wschodniosłowiańskiej wystawione
8___ LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z Wolsztyna z wizytą u Koła Naukowego Rusycystów
chały wszystkiego, co im zaFot. z wydziału
prezentowaliśmy, nie kryjąc, iż
chciałyby nas jeszcze odwiedzić.
Zarówno licealiści, jak i przedszkolaki wychodziły z budynku Neofilologii z uśmiechem na występem Jeremego Pomeroy’a. Mamy nadzieję, że za rok
twarzy i drobnymi upominkami.
nasze Dni Kultury Słowian Wschodnich będą cieszyć jeszcze
Zwieńczeniem Dni Kultury Słowian Wschodnich była im- większym zainteresowaniem.
Katarzyna Śliwińska
preza taneczna w Klubie Studenckim WySPa uświetniona

Karolina Krawczyk

wydział Matematyki,
Informatyki i ekonometrii
_Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii zaprosił...
W piątek, 27 marca 2015 r. na zaproszenie pracowników
i studentów Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odwiedziło blisko 300 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów województwa lubuskiego. Uczniowie
wzięli udział w warsztatach na temat analityka z wykorzystaniem technik multimedialnych i perkusji, praktyczUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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nie sprawdzili czym zajmuje się ekonomia matematyczna,
jaka jest rola matematyki w ekonomii eksperymentalnej
oraz jak powstają bazy danych. Wysłuchali prezentacji na
temat polskiego produktu przyszłości, dowiedzieli się dlaczego matematyka, czym jest złota proporcja i jak powstaje chaos. Grali w kropki i kreski, układali mozaikę oraz trenowali refleks. Spotkali się z przedstawicielami studenckich kół naukowych oraz lubuskich firm współpracujących
z Wydziałem.
A teraz kilka słów o tym, co zobaczyli, usłyszeli i zastosowali w praktyce uczniowie oraz ich opiekunowie w tym
dniu.

