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Targi Młodzieży
we Frankfurcie
z udziałem naszego Uniwersytetu
W tym roku Uniwersytet Zielonogórski po raz pierwszy
uczestniczył w Polsko-Niemieckich Targach Młodzieży
organizowanych we Frankfurcie nad Odrą. Na stoisku
naszej uczelni wszystkie zainteresowane osoby mogły
uzyskać wyczerpujące informacje na temat uczelni,
oferty studiów i życia studenckiego. Często pojawiały się
również pytania dotyczące pracowników Uniwersytetu,
jakichś ciekawostek z życia uczelni, czy nawet naszego
miasta. Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali: mgr
Barbara Zmyślony (Studium Języków Obcych), mgr
Anna Urbańska (Centrum Informacji i Promocji) i mgr
Piotr Krycki (Instytut Filologii Germańskiej).
W Targach wzięło udział prawie 180 wystawców, prezentujących się w 4 halach targowych. Obok Uniwersytetu Zielonogórskiego swoje prezentacje miały również
inne uczelnie, min. Uniwersytet Europejski Viadrina,
Fachhochschule Lausitz, Fachhochschule Eberswalde,
Theologische Hochschule Friedensau, czy szkoły, np.
Krakowskie Szkoły Artystyczne i Zespół Szkół Leśnych
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z Rzepina. Uniwersytet Zielonogórski był jednak jedyną
polską szkołą wyższą uczestniczącą w tej imprezie.
Targi miały na celu zaprezentowanie młodzieży niemieckiej, jak i polskiej możliwości kształcenia na różnych
poziomach. Z założenia impreza ma charakter regionalny, ale nasze stoisko odwiedzili na przykład młodzi ludzie z Jarocina, a ofertą studiów na germanistyce zainteresowała się licealistka z Warszawy, uczestnicząca
w targach na stoisku Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Wielu studentów, zazwyczaj Polaków, niemieckich
przygranicznych wyższych szkół zawodowych pytało
o możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich uzupełniających na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Pomimo, że Uniwersytet Zielonogórski nie prowadzi
studiów w żadnym języku obcym, to jednak fakt zaprezentowania się na takiej imprezie wpisuję naszą uczelnię
na mapę szkół polskich i niemieckich, którymi mogą
zainteresować się mieszkańcy przygranicznych miejscowości.
Sam udział w podobnych przedsięwzięciach ma dla
nas znaczenie może mało wymierne, ale przede wszystkim prestiżowe.
Anna Urbańska
źródło: Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

CO,
GDZIE, KIEDY
Tego roku lato w Zielonej Górze będzie przebiegało pod
hasłem „Lata z Muzami”. Dwumiesięczny program „Lata
z Muzami” to zbiór przeróżnych propozycji kulturalnych
i artystycznych. Znajdą się tu spektakle teatralne, koncerty,
wystawy, filmy, a nawet warsztaty jazzowe. Szczegółowo
przygotowany program nie pozwoli mieszkańcom miasta
pozostającym na wakacje w domu oraz przyjezdnym gościom nudzić się w czasie lata. Każdy znajdzie tu coś dla
siebie.

A poza tym, co najważniejsze, wstęp na wszystkie zawarte w programie „Lata z Muzami” imprezy jest nieodpłatny.
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- godz. 20.00 – ZAYAZD NA ZIELONĄ GÓRĘ - koncert zespołu ZAYAZD (ex Babsztyl): folk, country,
pop i wiersze A. Mickiewicza w piosence rozrywkowej


* SCENA W PODWÓRKU (Lubuski Teatr)
- godz. 20.00 - KABARET OLBRZYMÓW – reż.
Z. Szumski - Teatr Cinema z Michałowic
* OGRÓDEK 4 RÓŻ...
- godz. 20.30 – Róże Jazz Festiwal - BEBOP FRIDAY – B.B. BAND

6-7 lipca (wt.-śr.)
* DEPTAK
- VI Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych
BUSKER BUS
godz. 12.00 - 22.00 (wielki uliczny teatr świata z kuglarzami, mimami, pokazami ognia, muzykami i pieśniarzami). Klub Festiwalowy – Blues Express



* BLUES EXPRESS
- godz. 20.30 - Expresowe potańcówki
* ZAUŁEK SZTUKI (obok restauracji Nieboska Komedia)
- godz. 12.00 – Akcja zielonogórskich artystów –
Galeria na ulicy - ekspozycja KOLOROWA BARYKADA

8 lipca 2004 (czw.)
* SCENA W PODWÓRKU (Lubuski Teatr)
- godz. 12.00 – POŻARCIE KRÓLEWNY BLUETKI
reż. M. Wojtyszko – Lubuski Teatr
- godz. 14.00 – Warsztaty dla dzieci MALOWANE
WAKACJE
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9 lipca 2004 (pt)



10 lipca 2004 (sob.)
* SCENA W PODWÓRKU (Lubuski Teatr)

