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XII Symposium
International Dostoievski
Od 1 do 5 września w Genewie, w Szwajcarii odbyło
się XII. Międzynarodowe
Sympozjum
poświęcone
Fiodorowi Dostojewskiemu.
Polskę reprezentowało sześcioro badaczy twórczości
tego pisarza, w tym także
przedstawiciele Uniwersytetu
Zielonogórskiego: prof. Lilianna Kiejzik oraz mgr Jacek
Uglik z Instytutu Filozofii. W
konferencji wzięło udział 150
uczestników z najbardziej
odległych zakątków ziemi m.
in. z Australii, Japonii, Kanady,
USA, Finlandii
Prof. L. Kiejzik wystąpiła z
referatem pt. „Достоевский и
Соловьев – к вопросу о
философской
антропологии этих мыслителей”
[Dostojewski i Sołowjow –
przyczynek do antropologii
filozoficznej tych myślicieli],
natomiast mgr J. Uglik za-

Rób karierę
z Biurem Karier
Biuro Karier działa na pograniczu uczelni i rynku pracy,
pomagając studentom i absolwentom uczelni w stawianiu pierwszych kroków na drodze kariery zawodowej.
Inaczej mówiąc, m.in. świadczy pomoc przy wyborze
drogi kariery zawodowej, prowadzi poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe, pomaga w jak najlepszym
zaprezentowaniu się pracodawcom (przygotowanie do
poszukiwania pracy, sporządzenia życiorysu i listu motywacyjnego, odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzenia negocjacji płacowych, itp.). Ponadto gromadzi
oferty pracy stałej i czasowej oraz informacje o pracodawcach i sytuacji na rynku pracy, o możliwościach
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, językowych i studiach podyplomowych. Załatwia również sprawy formalne związane z praktykami zawodowymi.
Absolwenci uczelni oprócz wiedzy, zdobytej na uczelni,
muszą posiadać również umiejętności i zdolności poszukiwane na rynku pracy w danej chwili przez pracodawców. Zgodnie z coraz bardziej aktualną dewizą „sukces
odnoszą tylko ludzie przygotowani”. Wykształcenie, to
jeszcze nie wszystko, to zaledwie połowa predyspozycji.
Ważne są również cechy charakteru, postawy, umiejętności i chęci. Informacje w tym zakresie można uzyskać
w Biurze Karier, gdzie doradcy udzielając rady i pomocy,
biorą pod uwagę zainteresowania petenta, jego doświadczenie, kierunek studiów i wyniki w nauce. Na
podstawie uzyskanych danych młodzi ludzie mogą dokonać bardziej świadomego wyboru drogi zawodowej
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prezentował szkic zatytułowany „Поляки в повестях и
публицистике Достоевского” [Polacy w powieściach
i publicystyce Dostojewskiego].
Na genewskim kongresie nie pominięto chyba żadnej z
istotnych powieści i nowel rosyjskiego klasyka, najwięcej
jednak miejsca poświęcono drobiazgowej analizie Legendy o Wielkim Inkwizytorze.
Omawiano Dostojewskiego zarówno w kontekście religijnym, geopolitycznym i filozoficznym, ukazywano
jego dzieło w relacji z pisarzami i
myślicielami (Nabokov, Szestow,
Dickens, Hobbes), jak i w dialogu
muzycznym (Prokofiew, Verdi) oraz
teatralnym (Wajda), usiłując zdać
relację z przenikających się zależności, wpływów, inspiracji.
W trakcie kongresu odbyło się
również wiele imprez towarzyszących: m.in. czytanie fragmentów
utworów pisarza, monodram Wiktora Gwoździckiego, aktora z Moskwy, oparty na pierwszej części
Notatek z podziemia, muzealna
wystawa grafik ilustrujących sceny z
Braci Karamazow oraz cykl filmów,
adaptacji prozy Dostojewskiego.
Kolejny światowy kongres poświęcony Fiodorowi Dostojewskiemu odbędzie się w 2007 r. w Budapeszcie na Węgrzech.
ju, esa
i docenić wartość oraz celowość studiowania.
Nowy rok akademicki rodzi nowe wyzwania. Oto nasza
oferta adresowana do studentów i absolwentów naszej
uczelni oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Sulechowie (którą w ramach współpracy również
obsługujemy).
1. Zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu: aktywnych technik poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, predyspozycji przyszłego biznesmena, tworzenia własnej firmy oraz pisania biznes planu i dokonywania analizy finansowej małej
firmy.
2. Tradycyjnie na wiosnę 2005 r. zostaną zorganizowane targi pracy.
3. Zostaną opracowane, a następnie upowszechnione
na stronie internetowej materiały informacyjnoszkoleniowe dot. poszukiwania pracy w kraju i za
granicą oraz samozatrudnienia.
4. Będą organizowane spotkania z pracodawcami oferującymi zatrudnienie w kraju i za granicą.
5. Zostaną wygłoszone wykłady otwarte dot. zagadnień
związanych z zatrudnieniem oraz rynkiem pracy.
6. Zostanie przeprowadzona akcja informacyjna wśród
studentów i absolwentów naszej uczelni oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
promująca samozatrudnienie oraz aktywne poszukiwanie pracy, polegająca na rozdaniu informatorów
dla tegorocznych absolwentów.
7. Będą prowadzone kursy językowe (za odpłatnością)
dla zainteresowanych studentów i absolwentów.
8. Na co dzień - w zależności od potrzeb - będzie prowadzone doradztwo indywidualne dla studentów
i absolwentów obu uczelni.
Zapraszamy!
Irena Rębisz
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