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wydział XVIII
nauk Letnia Szkoła
pedagogicznych Młodych Pedagogów – Łagów 2004
i społecznych Już XVIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów
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zielonogórski

Grono znakomitych referentów stanowili m.in.: prof.
zw. dr hab. Z. Kwieciński, prof. zw. dr hab. L. Witkowski,
prof. zw. dr hab. S. Kwiatkowski, prof. zw. dr hab. A. Nalaskowski, prof. dr hab. M. Czerepaniak-Walczak, prof. dr
hab. M. Mendel, prof. dr hab. M. Zahorska, prof. dr hab.
W. Limont, prof. dr hab. W. Osmańska-Furmanek.
Finansowo i rzeczowo organizację Szkoły wsparli: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
M. Kozłowski, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.
Uroczystego otwarcia XVIII Letniej Szkoły Młodych
Pedagogów dokonały prof. dr hab. Maria Dudzikowa
(UAM) i prof. dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek
(UZ).
Program zajęć był zróżnicowany. Wprowadzono cykliczne formy spotkań, określone hasłami:
- CO MAJĄ NAM DO POWIEDZENIA… - realizowane
przez zaproszonych Gości, w formie wykładu lub dyskusji panelowej;
- GIEŁDA PRÓŻNOŚCI – plenarne wystąpienia młodych;
- SEMINARIA Z TEMATEM – wykłady profesorów połączone z dyskusją;
- WIECZÓR Z MISTRZEM – konsultacje, dyskusje z profesorami w małych grupach.
W czwartym dniu uczestnicy LSMP mieli okazję odwiedzić Uniwersytet Zielonogórski. Gości przywitał JM
Rektor UZ prof. zw. dr hab. M. Kisielewicz. Wszyscy
zainteresowani mogli wysłuchać wykładu dr hab.
Z. Izdebskiego, prof. UZ na temat „Kontrowersje wokół
wychowania seksualnego w szkole.” Warto wspomnieć,
że uczestników Szkoły w tym dniu gościł także Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Chętne
osoby wzięły udział w warsztatach na temat: „Negocjacje
w szkole”, „Prawa ucznia w szkole”, „Współpraca szkoły
z samorządem lokalnym”. W ostatnim dniu w Łagowie,
mieliśmy okazję odwiedzić Łagowski Zespół Edukacyjny.
Zaprezentowano nam niezwykle ciekawy program artystyczny, przygotowany przez uczniów i nauczycieli
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odbyła się w dniach 30.08-04.09.2004r. w pięknie położonym (wśród lasów, nad jeziorem) Ośrodku Lasów
Państwowych „Leśnik”, w Łagowie Lubuskim. Patronat
naukowy i organizacyjny nad tym przedsięwzięciem
sprawował Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Zielonogórski — Wydział
Nauk Pedagogicznych i Społecznych. Kierownikiem
naukowym Szkoły tradycyjnie i jubileuszowo (po raz
osiemnasty) była prof. dr hab. Maria Dudzikowa. Tegorocznym gospodarzem niniejszego wydarzenia była prof.
UZ, dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, Dziekan
Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Funkcję Sekretarza XVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów pełniła dr Mirosława
Nyczaj-Drąg. W skład komitetu organizacyjnego spotkania weszły także następujące osoby: dr Ewa Bochno, dr
Jacek Jędryczkowski, mgr Ewa Nowicka, mgr Anita
Famuła, mgr Agnieszka i mgr inż. Rafał Olczakowie. Oni
wszyscy intensywnie pracowali nad sprawną organizacją.
Tematyka tegorocznej Letniej Szkoły Młodych Pedagogów wyrażona została hasłem: W poszukiwaniu nowoczesnej szkoły. Konteksty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne. Chodziło m.in. o stworzenie młodym
pedagogom okazji do uzupełnienia i pogłębienia wiedzy
oraz zaprezentowania osiągnięć naukowych, a także do
wymiany doświadczeń. Zamierzeniem organizatorów
było również stworzenie warunków sprzyjających autentycznej integracji środowiska.
W zajęciach uczestniczyło 39 osób reprezentujących
różne uniwersytety i wyższe szkoły pedagogiczne, zlokalizowane w takich ośrodkach jak: Białystok, BielskoBiała, Bydgoszcz, Kielce, Łódź, Opole, Poznań, Warszawa. Niezwykle licznie reprezentowany był Uniwersytet Zielonogórski (13 osób).
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szkoły. Uczestniczyliśmy także w debacie, na temat
„Nowoczesna szkoła, czyli jaka?”, do której zaproszeni
zostali przedstawiciele grona pedagogicznego niniejszej
szkoły oraz rodzice.
Autentycznej integracji uczestników LSMP sprzyjały
także mniej oficjalne imprezy, których przebieg udowodnił, że potrafimy w swoim gronie nie tylko uczyć się
i rozwijać naukowo, lecz także wspaniale się bawić.
W pamięci osób uczestniczących w tegorocznej LSMP
na długo pozostanie kolacja przy ogniku, z okazji rocznicy „osiemnastki” Szkoły, podczas której przedstawiły się
(w różnych formach) poszczególne ośrodki. Podczas
uroczystego zakończenia XVIII LSMP przedstawicielom
Uniwersytetu Opolskiego, organizatorom następnej XIX
Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, przekazano insygnia Gospodarza.
Anetta Soroka-Fedorczuk

Uchwała Prezydium
Państwowej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 9 września 2004 roku
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz po
zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych w sprawie jakości kształcenia na kierunku fizyka na poziomie magisterskim
prowadzonym na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, przyznało ocenę pozytywną. W uzasadnieniu Prezydium podaje, że uczelnia
spełnia
wymagania
kadrowe,
programowe
i organizacyjne, posiada odpowiednią bazę materialną
do prowadzenia na kierunku fizyka studiów magisterskich. Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.

Wyniki rekrutacji
Zakończyła się rekrutacja na studia prowadzone na
Wydziale Fizyki i Astronomii. Na kierunek fizyka (DM)
przyjęto 78 osób, na fizykę techniczną (DZ) 35 a na
astronomię 58 osób.

Zebranie Polskiego Towarzystwa Grafitowego PTG
Dnia 17 września 2004 roku odbyło się w Instytucie
Fizyki UZ wyjazdowe zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Grafitowego PTG. PTG zostało

Miniony rok akademicki rozpoczynaliśmy jeszcze jako
Instytut Matematyki – część składowa Wydziału Nauk
Ścisłych. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z 16 lutego 2004 roku powołano w ramach naszego
Uniwersytetu nowy Wydział Fizyki i Astronomii, zaś
Wydział Nauk Ścisłych, po wyprowadzeniu z jego struktury Instytutów Astronomii i Fizyki, otrzymał nową nazwę
– Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.
Przypomnijmy w tym miejscu, że Wydział prowadzi
dwa kierunki studiów – matematykę oraz informatykę
i ekonometrię. W bliskiej perspektywie zmierzamy do
powołania nowego kierunku kształcenia – informatyki
(rozumianej jako „informatyka matematyczna”).
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założone w roku 1989 i jego przewodniczącym
jest prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch z Instytutu Fizyki UMK w Toruniu. Towarzystwo skupia
przedstawicieli fizyki i chemii węgla oraz technologii
i przemysłu węglowego. W ostatnim okresie Towarzystwo było organizatorem następujących międzynarodowych konferencji naukowych:
- 03-06. 09. 2003, VI Toruńskie Sympozjum Węglowe,
Bachotek
- 01-02. 04. 2004, Polsko-Niemieckie Sympozjum Węglowe, Słubice
- 09-12. 05. 2004, III Międzynarodowa Konferencja:
Nowe Materiały i Kompozyty Węglowe 2004, Ustroń.
Zebranie otworzył przewodniczący PTG, prof. dr hab.
Franciszek Rozpłoch. Następnie gości powitał JM Rektor
UZ - prof. dr hab. Michał Kisielewicz oraz Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii - dr hab. Krzysztof Urbanowski,
prof. UZ. Po otwarciu zebrania i wystąpieniu gości, prof.
dr hab. Andrzej Więckowski wygłosił wykład „Centra
paramagnetyczne w węglu naturalnym”. Po wykładzie
uczestnicy zebrania zwiedzali Instytut Fizyki UZ oraz
omawiali sprawy związane z działalnością Towarzystwa.
Kolejnym etapem spotkania było zwiedzanie Kopalni
Węgla Brunatnego „Sieniawa” koło Łagowa Lubuskiego,
dzięki uprzejmości jej prezesa - pana Piotra Kopaszewskiego, prokurenta - pana Jana Piroga oraz wieloletniego pracownika kopalni pana Jarosza. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z technologią wydobycia oraz przetwórstwa węgla brunatnego w Sieniawie. Zebranie zakończył obiad na zamku w Łagowie.
Lidia Kozdrowska

wydział

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii matematyki,
jest zatem „spadkobiercą” wszystkich zadań
i praw byłego Instytutu Matematyki, w szczegól- informatyki
ności przejął prawa do nadawania stopni na- i ekonometrii
ukowych – jego Rada Naukowa może nadawać
stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.
Dziekanem Wydziału jest profesor Mieczysław Borowiecki, zaś prodziekanami profesorowie Krzysztof
Przesławski – do spraw nauki oraz Longin Rybiński –
do spraw studenckich.
Na Wydziale zatrudnionych jest ponad 90 nauczycieli
akademickich (z czego 22 samodzielnych, w tym 10

Szkoła Nauk Ścisłych i Ekonomicznych

