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Deklaracja Bolońska

Dzień 2 czerwca na Uniwersytecie Wrocławskim był poświęcony Deklaracji Bolońskiej i propagowaniu jej postanowień. Udział
w seminarium zorganizowanym z tej okazji
wzięła autorka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą. Poniżej przedstawiamy główne cele i zadania przyjęte do realizacji podczas szczytu w Bolonii.
W czerwcu 1999 roku został podpisany dokument, nazwany Deklaracją Bolońską (DB), który dał impuls do
budowania Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego. Głównym celem zawartym w deklaracji była
integracja w edukacji, ale rozumiana nie jako ujednolicanie systemu kształcenia, ale stworzenie szans dla
harmonizacji i współdziałania różnych systemów
z zachowaniem autonomii uczelni, ich różnorodności
językowych i kulturowych.
Główne założenia i zapoczątkowane działania związane z DB dotyczą:
S przyjęcia systemu czytelnych i porównywalnych
stopni
akademickich
Bachelor-licencjat/Mastermagister w celu łatwego rozpoznawania dyplomów
na europejskim rynku edukacyjnym, naukowym
i rynku pracy;
S przyjęcia struktury studiów dwustopniowych prowadzących do uzyskania stopni: undergraduate/graduate; pierwszy stopień na poziomie licencjatu
traktowany jako studia masowe, gdzie student zdobywa wiedzę ogólną w danej dziedzinie, natomiast
stopień drugi to studia elitarne, specjalistyczne, dla
absolwentów pierwszego stopnia; taki podział studiów prowadzi do przejrzystości systemu kształcenia, ułatwia wprowadzanie elastycznego systemu
kształcenia, mobilności studentów; (studia zawodowe licencjackie nie są rozumiane jako studia pierwszego stopnia);
S wdrażania Suplementu do Dyplomu jako narzędzia
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wspierającego rozpoznanie kompetencji akademickich oraz ułatwienia uznawalności dyplomów
(w Polsce przewiduje się, że Suplement do Dyplomu
będzie obowiązkowo wystawiany od roku akademickiego 2003/2004);
S wprowadzania systemu ECTS jako systemu transferu i akumulacji punktów; wartość punktowa jest
uzależniona od ilości nakładu pracy studenta; system ten ułatwia mobilność studentów, ale również
umożliwia ocenę pracy studenta wewnątrz uczelni;
ECTS poprawia czytelność programów nauczania
(także treści i metod nauczania) i ich normalizację,
uelastycznienie programów kształcenia w uczelni;
S promocji i wspierania mobilności studentów, nauczycieli i pracowników administracyjnych poprzez
uznawanie okresów studiów, osiągnięć naukowych
zdobytych za granicą;
S promocji europejskiej współpracy na rzecz zapewnienia i poprawy jakości kształcenia oraz uznawalności wykształcenia poprzez wzajemne uznawanie
mechanizmów akredytacji i ewaluacji;
S promocji kształcenia ustawicznego, czyli uczenia się
przez całe życie i uznawania kompetencji nabytych
podczas edukacji nieformalnej (poza ośrodkami
edukacyjnymi);
S promocji i wspieraniu Europejskiej Przestrzeni
Szkolnictwa Wyższego.
Realizacja tych założeń przez uczelnie w Polsce
i w Europie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności
uczelni na rynku lokalnym, krajowym, europejskim,
a także światowym. Optymalizacja systemów edukacyjnych w zakresie treści nauczania, metod, sposobów
oceniania, poprawy elastyczności i mobilności w środowisku akademickim sprawi, że uczelnie staną się atrakcyjne dla studentów.
Kinga Włoch

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII
Lubuska Regionalna Strategia Innowacji

Dnia 3 marca została zawarta umowa trójstronna między Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, Urzędem
Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz Uniwersytetem Zielonogórskim o wykonanie projektu celowego Lubuska Regionalna Strategia Innowacji. O celach
projektu i roli UZ w projekcie pisaliśmy w marcowym
numerze miesięcznika.
2 czerwca została zawarta uzupełniająca umowa dwustronna między Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Uniwersytetem Zielonogórskim.
Umowa ramowa o współpracy UZ z Agencją Rozwoju
Regionalnego S.A. w Zielonej Górze została podpisana
30 czerwca.
Nie czekając na formalności przystąpiono do realizacji
zadań w ramach Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji.
Już 20 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu

Wykonawczego UZ, w skład którego wchodzą: prof.
Józef Korbicz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – kierownik projektu, dr Zygmunt Jocz, dyrektor
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ
– koordynator projektu, prof. Maria Fic, prof. Daniel Fic,
dr Sławomir Kłos, prof. Mieczysław Kuczma, prof. Janina Stankiewicz, prof. Michał Stosik, prof. Ryszard Rohatyński. Celem pierwszego posiedzenia Zespołu Wykonawczego było zapoznanie się z dokumentacją projektu
oraz najnowszymi materiałami uzupełniającymi. Ponadto uzgodniono zasady podziału kompetencji wykonawców.
27 kwietnia odbyło się drugie posiedzenie Zespołu
Wykonawczego. Złożono propozycje personalne dotyczące merytorycznego liderowania w poszczególnych
zadaniach projektu. Na następnym spotkaniu Zespołu
ustanowiono listę osób odpowiedzialnych za nadzór
nad merytoryczną stroną poszczególnych zadań projektu. Wtedy do Zespołu dołączyła, w charakterze asyl i p i e c

2 0 0 3

UNIWERSYTET

ZIELONOGÓRSKI

NR

stentki, mgr inż. Justyna Patalas – nowa pracownica
CPTT.
Czwarte posiedzenie Zespołu miało miejsce 23 czerwca. Do Zespołu dołączyła prof. Magdalena Graczyk.
Omówiono wstępne założenia metodologii i planu pracy
dotyczące budowy Regionalnej Strategii Innowacji RSILubuskie. Koncepcja realizacji zadania pt. Przygotowanie
metodologii i planu pracy dla fazy pierwszej i drugiej została
przedstawiona przez prof. Janinę Stankiewicz. Zakończenie tego zadania przewiduje się na 30 sierpnia,
a z dniem 1 września rozpocznie się realizacja podstawowych zadań „analitycznych” w ramach projektu
Lubuska Regionalna Strategia Innowacji.
Podstawowe analizy, które opisaliśmy w marcowym
numerze miesięcznika, będą realizowane przez gremia
wykonawców konstytuujące się w ramach Zespołu
Wykonawczego UZ. W niektórych zadaniach, liczne
tematy będą realizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Natomiast opracowywanie wniosków,
przyszłych elementów strategii, będzie realizowane
w trybie szerokiej, regionalnej dyskusji. Planuje się zorganizowanie 4 regionalnych konferencji plenarnych.
Przewiduje się liczne spotkania warsztatowe w ramach
3 Grup Roboczych:
S Przedsiębiorczość i potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw regionu,
S Badania naukowe – wzmocnienie powiązań nauki
i przemysłu,
S Usługi z zakresu transferu technologii i finansowania.
Ponadto już rozpoczęto prace nad budową strony in-
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ternetowej (wortalu) RSI-Lubuskie, który zostanie uruchomiony na początku września, przed planowaną
w połowie miesiąca, inauguracyjną konferencją RSILubuskie. Zadaniem wortalu będzie:
S gromadzenie, systematyzowanie i upublicznianie
informacji tematycznych,
S integracja wewnętrznych (regionalnych) źródeł informacji tematycznych i ułatwienie dostępu do źródeł zewnętrznych,
S ułatwienie komunikacji i szerokiej współpracy regionalnej przy tworzeniu strategii,
S stworzenie zrębów regionalnej sieci innowacji i działań proinnowacyjnych.
Istotną rolę w całym projekcie odgrywa Komitet Sterujący. Został on powołany przez Marszałka Województwa Lubuskiego. Przewodniczącym jest Wicemarszałek
Edward Fedko. Pierwsze posiedzenie KS odbyło się 16
kwietnia, kolejne 15 maja i 30 czerwca. Komitet Sterujący
jest ciałem nadzorczym. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie i monitoring projektu. Podejmuje strategiczne decyzje. KS składa się z przedstawicieli
kluczowych środowisk gospodarczych i społecznych
regionu. Uniwersytet Zielonogórski jest reprezentowany
przez prof. Józefa Korbicza.
Na potrzeby projektu działa przy Urzędzie Marszałkowskim Zespół Wykonawczy UM kierowany przez dra
Andrzeja Łączaka, Zastępcę Dyrektora Departamentu
Polityki Regionalnej UM.
Zygmunt Jocz
Justyna Patalas
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kuratorzy:
marek glinkowski helena kardasz
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(Gdańsk), Plac Bohaterów, okolice Ratusza
03.07, godz. 14.00 - otwarcie wystawy Marka Glinkowskiego (Poznań), Muzeum Ziemi Lubuskiej, Galeria
„Nowy Wiek”
01-04.07, godz. 15.00-18.00 - akcja Adama Witkowskiego
(Gdańsk) przy Ratuszu,
04.07, godz. 20.00 - koncert zespołu Dictaphone (Berlin),
Galeria BWA
04.07, godz. 22.00 - gość specjalny festiwalu grupa
Wunderteam Ome?a (Poznań), bar Jankiel
05.07, godz. 18.00 - spacer po mieście - miejsca realizacji
prac
05.07, godz. 20.00 - finisaż festiwalu - koncert Adama
Witkowskiego, Galeria BWA

PLAN FESTIWALU:

-

-

1 – 5 LIPCA STAŁE MIEJSCA PREZENTACJI:

-

30.06, godz. 11.00 - konferencja prasowa BWA,
01.07, godz. 20.00 - otwarcie wystawy Artura Łobody
(Bydgoszcz), Galeria PWW (ul. Wrocławska 7) czynne
do 5.07, godz.12-14
01.07, godz. 22.00 - prezentacja Marty Mielczarskiej
(Zielona Góra), Galeria BWA
01.07, godz. 22.15 - prezentacja Alicji Lewickiej (Zielona
Góra), Galeria BWA
02.07, godz. 15-18 - akcja Patrycji Grimm (Zielona Góra)
na terenie miasta
02-03.07, godz. 20.00 - pokazy dokumentacji uczestników festiwalu, Galeria BWA
02-03.07, godz. 15.00-18.00 - akcje Angeliki Fojtuch

l i p i e c
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od 01.07 Jacek Kołodziejski (Ostrów Wlkp.), deptak
naprzeciwko „Delikatesów”
od 02.07 Paulina Komorowska-Birger (Zielona Góra),
wejście do Muzeum Ziemi Lubuskiej
od 02.07 Jakub Bitka (Zielona Góra), deptak naprzeciwko Galerii Pro Arte
od 02.07 Katarzyna Salińska ( Poznań), przy Hotelu
Śródmiejskim
od 01.07 Radosław Czarkowski (Zielona Góra), przy
Galerii BWA
od 01.07 Przemysław Biryło (Szczecin), Stary Rynek

