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pierwszych miejsc oraz nagrody publiczności otrzymali cenne upominki ufundowane przez zielonogórskie firmy: X-Demon, Danley.pl oraz DaGrasso. Wszystkie załogi
uczestniczące w imprezie otrzymały pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Podziękowania dla uczestników imprezy
składa opiekun AZM inż. Zdzisław Wałęga.

Studenci kolejny raz udowodnili, że pomysłów im nie brakuje i podczas „Zjazdu na byle czym” ponownie zadziwili
widownię swoją pomysłowością. Gromkie brawa i słowa najwyższego uznania za innowacyjność pozwalają uznać imprezę w wykonaniu studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego
za szczególnie udaną.
Zdzisław Wałęga

__wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Przybyłych gości przywitała dr hab. Ewa Bochno,
a uroczystego rozpoczęcia
dokonali prof. dr hab. Marek
Furmanek - Dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii
i Socjologii oraz prof. dr
hab. Mariusz Kwiatkowski Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału. Wśród zaproszonych gości znaleźli się opiekunowie wraz z członkiniami
i członkami Kół Naukowych
działających przy Wydziale Pedagogiki, Psychologii
i Socjologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Wystąpienia były prezentowane w dwóch sekcjach, które
prowadziły studentki: Wioletta Wojciechowicz i Katarzyna
Szejna.
Pierwsza sekcja konferencji poświęcona została działalności Kół Naukowych. Głos zabrali przedstawiciele poszczególnych kół, czynnie działających na naszym Wydziale oraz
przedstawicielka Rady Studentów Niepełnosprawnych:
__ Koło Naukowe Pedagogów Wolontariuszy (opiekun:
dr hab. Ewa Bochno),
__ Koło Naukowe Animatorów Reanimacja (opiekun: dr Małgorzata Olejarz),
__ Koło Naukowe Studentów Filmowców „Bractwo Żółtego
Szalika” (opiekun: dr Małgorzata Olejarz),
__ Koło Naukowe Pracowników Socjalnych Help&Joy (opiekun: dr Magdalena Zdaniewicz),
__ Koło Naukowe Info-Arche (opiekunowie dr hab. Marek
Furmanek, prof. UZ, mgr Krzysztof Stanikowski),

__Machiny Działań. Aktywność Kół Studenckich Wydziału
Pedagogiki, Psychologii i Socjologiij
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10 maja 2016 r. odbyła się Studencka Konferencja Naukowa pt. Machiny Działań Aktywność Kół Studenckich Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego zorganizowana przez Koło Naukowego Pedagogów Wolontariuszy oraz opiekun naukową koła dr hab. Ewę
Bochno. Konferencja miała na celu integrację członków kół
wydziału, prezentację działań i aktywności, zrealizowanych
projektów naukowych, społecznych i artystycznych poszczególnych kół. Była również wspaniałą okazją do nawiązania
współpracy oraz wymiany doświadczeń.
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__ Koło Naukowe Kooperacja (opiekunowie: dr Iwona Kopa-

Kornelia Kopaczyńska opowiedziała jak łączy studiowanie z pasją tańca. Wspomniała ile kosztuje ją to wyrzeczeń, pracy, wysiłku i samodyscypliny.
Następnie Magdalena Klepuszewska zainteresowała nas
swoim zamiłowaniem do piłki nożnej. Przedstawiła nam
nietypowe hobby dla kobiety jakim jest sędziowanie.
Tą część konferencji zakończyło wystąpienie Pawła Wontora oraz Jana Szlempo. Referenci powiedzieli o idei interdyscyplinarności w aktywności studenckich kół naukowych.
Konferencja okazała się bardzo owocnym przedsięwzięciem, ponieważ zainicjowała integrację Kół Naukowych.
Stała się inspiracją do stworzenia wspólnych projektów,
platformy internetowej ułatwiającej współpracę kół oraz
święta - Dni Wydziału.
Szczególne podziękowania kierujemy do pani dr hab.
Ewy Bochno za inicjatywę, pomoc oraz kreatywność w realizacji konferencji. Wyrazy wdzięczności składamy władzom Wydziału za ułatwienie nam oraz pomoc w organizacji konferencji, jak również Parlamentowi Studenckiemu,
który wsparł nas finansowo oraz podarował gadżety dla
prelegentów.
Zdjęcia pochodzą z dokumentacji Koła Naukowego Pedagogów Wolontariuszy. Plakat został zaprojektowany przez
Filipa Bochno.

dzenia kursów pierwszej pomocy dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli.
Kolejno głos zabrały Sylwia Butkiewicz i Wioleta Olszewska członkinie Koła Naukowego Help&Joy, które zaprezentowały autorski projekt „Od bezdomności do normalności”.
Pokazały jak można zmienić życie ludzi bezdomnych i poprawić jakość ich życia.
Przewodnicząca Rady Studentów Niepełnosprawnych - Justyna Weryszko opowiedziała o przeciwdziałaniu stereotypom
dotyczącym niepełnosprawności. W swej wypowiedzi zawarła
cele, osiągnięcia, obszary działalności Rady oraz sposoby pokonywania wszelkich barier poprzez wspólne działania.
Ostatnie wystąpienie w pierwszej sekcji wygłosili przedstawiciele Koła Naukowego Kooperacja Weronika Ciszewska
i Tymoteusz Ławecki. Studenci przedstawili ideę projektu
Festynu Matematycznego. Koło w 2014 r. odebrało nagrodę
Laur Naukowca za najlepszy społeczny projekt.
Wystąpienia w drugiej sekcji konferencji dotyczyły aktywności poza dydaktycznej studentów UZ oraz różnorodności obszarów zainteresowań studiujących.
Natalia Nowak i Agata Bach swoim wystąpieniem rozpoczęły drugą część konferencji. Opowiedziały jak to jest być
wolontariuszem na podstawie własnych doświadczeń z pracy
w jednej ze Świetlic Socjoterapeutycznych w Zielonej Górze.

Agata Bach, Anna Dziura, Natalia Nowak,
Magdalena Klepuszewska, Katarzyna Szejna, Katarzyna Świtacz,
Wioletta Wojciechowicz

czyńska, dr Agnieszka Olczak),
__ Rada Studentów Niepełnosprawnych (dr Helena Ochonczenko).
Jako pierwsze wystąpiły Anna Dziura i Katarzyna Świtacz członkinie Koła Naukowego Pedagogów Wolontariuszy. W swojej preezntacji poruszyły tematykę wolontariatu jako satysfakcjonującej, bezwarunkowej i bezinteresownej formy pomocy
niesionej drugiemu człowiekowi. Przedstawicielki wspomniały
również o głównych przedsięwzięciach realizowanych przez
koło, m. in. akcjach krwiodawczych, festiwalach nauki UZ,
pomocy charytatywnej oraz zbiórkach na rzecz chorych i potrzebujących.
W następnej kolejności głos zabrali: Magdalena Jeton, Justyna Mosiewicz, Paweł Urbaniak - członkowie Koła Naukowego Animatorów Reanimacja oraz Koła Naukowego Studentów
Filmowców „Bractwo Żółtego Szalika”. W swoim wystąpieniu
opowiedzieli o projekcie kulturowo-naukowym „Strefa OFFelia”, którego celem jest prezentacja twórczych, studenckich
działań teatralnych, parateatralnych, tanecznych, taneczno-teatralnych, muzycznych, fotograficznych i malarskich.
Dorota Gomółka i Monika Masłowska - przedstawicielki
Koła Naukowego Info-Arche przybliżyły działalność swojego
koła w zakresie edukacji medialnej osób starszych i prowa-
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__Wykład Mistrzów w Instytucie Psychologii UZ
10 maja 2016 r. odbył się kolejny wykład z cyklu „WYKŁADY MISTRZÓW” na temat:
„RENESANS PROBLEMATYKI MECHANIZMÓW INTUICJI
W SZERSZEJ STRUKTURZE CAŁEGO UMYSŁU”.
Wykład wygłosił prof. dr hab. Czesław Nosal, Kierownik
Katedry Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnych
Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.
Profesor Nosal jest wybitnym specjalistą w dziedzinie
psychologii poznawczej, zajmuje się badaniem inteligencji, stylów poznawczych, myślenia twórczego, intuicji. Jest
autorem wielu monografii i prac naukowych, wśród których
szczególne miejsce zajmują: Psychologiczne modele umysłu
(1990), Psychologia decyzji kadrowych (1999), Psychologia
myślenia i działania menedżera (2001), Interakcja inteligencji i intuicji: nowa teoria funkcjonowania umysłu (2011),
Ewolucja intuicji i jej funkcje w umyśle człowieka (2010).
Podczas wykładu została przedstawiona ogromna wiedza
dotycząca udziału intuicji w procesach poznania świata,
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a także refleksje własne autora na temat istoty, treści
i funkcji intuicji oraz wyznaczone kierunki badań nad rolą
intuicji w umyśle człowieka.
Wykład prof. Czesława Nosala był wyjątkową okazją
spotkania z Mistrzem Psychologii, który podzielił się ze
słuchaczami swoją pasją, przekazując obszerną wiedzę
w sposób inspirujący do poszukiwania własnej drogi naukowej.
Dyrekcja Instytutu Psychologii wraz ze studentami i pracownikami składa serdeczne podziękowania Panu Profesorowi za możliwość zapoznania się z imponującą wiedzą i za
jej mistrzowskie przedstawienie.
Tatiana Ronginska

__wydział PRAWA I ADMINISTRACJI
__VIII Konferencja Naukowa „Systemy ochrony praw

W dniach 17-19 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyła się
międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem „Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie.
Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne”. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i koordynacji pracy szeregu osób przez kierownika naukowego
Konferencji prof. dr. hab. Jerzego Jaskiernię i kierownika
organizacyjnego dr. Kamila Spryszaka możliwym było kolejny raz przeprowadzenie Konferencji o zasięgu światowym,
bo międzynarodowym to mało powiedziane – wydarzenie
było współorganizowane nie tylko przez podmioty z różnych krajów a z wystąpieniami przybyli przedstawiciele
państw z całego świata, ale również ustanowiono trzy języki językami obrad – były to polski, angielski i rosyjski.
Referaty głoszono w 4 sesjach plenarnych oraz 16 obradach
panelowych. Sesje plenarne zaszczycili swoją obecnością
najwybitniejsi przedstawiciele nauki. Podczas obrad plenarnych poruszano zagadnienia związane z aksjologią i instytucjami ochrony praw człowieka w Afryce, praktyką ochrony
praw człowieka w Afryce i instrumentami wsparcia międzynarodowego, kluczowymi wyzwaniami międzynarodowego
systemu ochrony praw człowieka oraz rozważano na temat
zwiększenia efektywności międzynarodowego i krajowych
systemów ochrony praw człowieka. Ponieważ temat Konferencji obejmował nie tylko zagadnienia związane z ochroną
praw człowieka w Afryce, ale też w Europie obrady panelowe dotyczyły szerszego zakresu problemowego. Stąd poruszano kwestie dotyczące nie tylko problemu ochrony praw
człowieka w Afryce (aż cztery panele), ale także te odnosząc się do zagadnień europejskich – analizowano ochronę
praw człowieka w systemie Rady Europy, UE i OBWE, jak też
zajmowano się tendencjami rozwojowymi międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Za przedmiot rozważań
w części paneli obierano także poszczególne prawa. Pogłębionym dyskusjom poddano m.in. prawo do życia, zdrowia
i ochrony środowiska, jak też prawo do sądu, czy prawo do
bezpieczeństwa i ochrony praw człowieka w procedurach
karnych. Dyskusje toczono także w panelach poświęconych
poszczególnym generacjom praw człowieka.
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człowieka: europejski i afrykańskie. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne” Warszawa, Sejm, 17-18 marca 2016 r.

Pierwszego dnia Konferencji w restauracji Avangarda odbyła
się uroczysta kolacja połączona z prezentacją książek z ubiegłorocznej konferencji. 18 kwietnia 2016 r. przyszedł czas na
ceremonię otwarcia obrad. Pierwsze słowa do zgromadzonych
wygłosił prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, dyrektor Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, marszałek Stowarzyszenia Parlamentarzystów
Polskich. Odniósł się w swoim wystąpieniu do historii obrad.
Słowo powitalne wygłosili też Prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr hab. prof. UJK Barbara Zbroińska
oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.
Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie powitalne Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc. Przedstawiła ona szerokie
i bogate wprowadzenie do problematyki obrad, po którym
każdy z uczestników doskonale orientował się w zakresie tematu Konferencji. Przewodniczący Wydziału I Izby Karnej Sądu
Najwyższego Stanisław Zabłocki reprezentujący Sąd Najwyższy
w zastępstwie Pierwszej Prezes prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf przypomniał, że status suwerennego państwa wymaga
przestrzegania praw i wolności zawartych w Konstytucji RP, jak
i tych wynikających z paktów międzynarodowych. Zaś przesłanie Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka odczytał prof. dr
hab. Leszek Stadniczeńko. Przypomniał on zgromadzonym, że
prawa dziecka – niezależnie od tego, gdzie ono mieszka – wszędzie są takie same. Mając na uwadze międzynarodowy wymiar
Konferencji oraz problemy ochrony praw dziecka we współczesnym świecie, słowa przedstawiciela RPD stanowiły ważne
wskazanie dla podejmujących obrady.
Nie sposób przywołać tez wszystkich referatów wygłoszonych podczas Konferencji. Z racji charakteru relacji przygotowanej dla potrzeb czasopisma UZ chciałbym jednak wskazać,
że przedstawiciele Naszego Uniwersytetu stanowili liczną
grupę uczestników. Swoją obecnością zaznaczyli się w Konferencji: dr hab. prof. nadzw. UZ Andrzej Bisztyga, dr hab.
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