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wydział
mechaniczny

Międzynarodowa Konferencja Studentów
Konstrukcja, Technologia, Eksploatacja i Ekologia
w Mechanice
12 i 13 września odbyła się kolejna już, międzynarodowa konferencja studentów Konstrukcja, Technologia, Eksploatacja i Ekologia w Mechanice, której patronował JM
Rektor naszego Uniwersytetu prof. Czesław Osękowski. W
tym roku do udziału konferencji zostały zakwalifikowane
34 referaty autorów pochodzących z 4. krajów Europy. Autorzy przyjechali do nas z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Polski.
Wszystkie prace zostały opublikowane w specjalnym zbiorze referatów pod redakcją dr. inż. Mariusz Jenka i dr. inż. Roberta Barskiego. Konferencję otworzył
Prorektor ds. Studenckich prof. Longin
Rybiński, życząc wszystkim uczestnikom owocnych obrad. Uczestnicy konferencji aktywnie wymieniali się własnymi poglądami na tematy związane
z prezentowanymi pracami i wynikami
własnych badań naukowych.
Jest to konferencja cykliczna, pierwszy raz odbyła się w roku 2009 i miała
miejsce w Polsce, natomiast druga w roku
2010 odbyła się w Rosji, w Moskiewskim
Państwowym Uniwersytecie Technologicznym „Stankin”. W komitecie naukowym
konferencji są przedstawiciele naszego Wy-

wydział pedagogiki,
socjologii i nauk o zdrowiu

Studenckie potyczki z „ciałem”
W maju tego roku Uniwersytet Zielonogórski gościł studentów kilku polskich uczelni, którzy przyjechali, aby podzielić się swoją wiedzą na temat ciała. Dzięki Kołu Naukowemu Socjologów, które zorganizowało interdyscyplinarną
konferencję Ciało jako efekt oddziaływań kulturowych i
społecznych można było posłuchać wielu ciekawych referatów. Celem konferencji było przybliżenie zagadnień dotyczących ciała, którymi zajmuje się socjologia ale także
inne dyscypliny, takie jak antropologia, kulturoznawstwo
i in. Tematyka spotkała się z zainteresowaniem i skłoniła uczestników do żywiołowych i owocnych dyskusji, a
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działu oraz przedstawiciele MGTU „Stankin”.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych
studentów do wzięcia udziału w IV Konferencji, która zgodnie z tradycją odbędzie się w
przyszłym roku w Moskwie.
Organizując tę konferencję zawsze pamiętamy o naszym zmarłym koledze dr. inż.
Wiesławie Kamińskim, który przez wiele lat
organizował na Wydziale Mechanicznym
WSI a później Politechniki MSN studentów
i młodych pracowników nauki.
Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim osobom czynnie zaangażowanym w zorganizowanie Konferencji:
Zdzisławowi Wałędze, oraz studentom:
Magdalenie Smaś, Michałowi Ociepie
oraz Jarosławowi Nowakowi.
Mariusz Jenek, Robert Barski

momentami wywoływała intensywne emocje. Choć konferencja odbywała się w największej auli w kampusie B,
audytorium nie świeciło pustkami. Duże zainteresowanie
wskazuje na to, że studentom i pracownikom UZ ciało nie
jest obce.
Całe wydarzenie podzielono na trzy bloki tematyczne: ciało w perspektywie teoretycznej i historycznej,
ciało a kultura, ciało a płeć. Dziewiętnastu uczestników
prezentowało referaty, skłaniając do refleksji i spojrzenia na niektóre aspekty cielesności przez inny pryzmat.
Dowiedzieliśmy się m.in. jaką rolę kulturotwórczą pełni
serce człowieka, jak i dlaczego uprzedmiatawia się kobiety, jaki wizerunek mężczyzny prezentowany jest w
reklamach oraz w jaki sposób tożsamość płciowa podlega manipulacji. Udowodniono również, iż możliwe jest
naukowe spojrzenie zarówno na pornografię jak i na postacie czarownic. To tylko niektóre z wielu tematów,
które pojawiły się podczas konferencji. Nie zabrakło
zarówno wątków teoretycznych jak i danych z badań
empirycznych. Wiele wypowiedzi ilustrowały ciekawe
zdjęcia i filmy, ciekawostką jest również to, że wszy-
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scy referenci podeszli z bardzo dużym zrozumieniem
do ograniczeń czasowych dotyczących prezentacji, co
umożliwiało punktualną realizację programu konferencji. Każdy referat przyjmowano głośną owacją licznie
zgromadzonej publiczności.
W przygotowaniu konferencji uczestniczyli członkowie Koła Naukowego Socjologów w składzie: Piotr Nieporowski, Sylwia Szczepańska, Daria Matras, Joanna
Kasprowicz i Kamila Hus, którzy byli wspierani zarówno
przez Parlament Studencki jak i pracowników Instytutu
Socjologii. Referenci wyrazili zadowolenie z gościnności
oraz chęć nawiązania współpracy z naszym Uniwersytetem oraz Kołem Naukowym Socjologów. Kto wie czy
nie zaowocuje to zorganizowaniem kolejnej konferencji
studenckiej. Tymczasem jednak przygotowywana jest
publikacja ciekawszych tekstów przygotowanych na tę
konferencję.
Piotr Nieporowski

Jakość życia i jakość szkoły – kurs intensywny programu Erasmus (15.-28.05.2011)
Nazywam się Łukasz Knap, jestem studentem dwóch
specjalności na kierunku pedagogika: edukacja medialna
i informatyczna oraz resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym. Mówią że ciekawość to pierwszy stopień do
piekła, a mi ona pozwoliła na przeżycie genialnej przygody, wśród wspaniałych ludzi i niesamowitej atmosfery.
Mowa tu o intensywnym kursie Jakość życia, jakość szkoły.
Jego organizatorem jest nasz Uniwersytet przy wsparciu
finansowym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie. Kurs
intensywny, który chcę przedstawić jest skierowany do
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studentów z uniwersytetów w Hradec Kralove, Lipska i
Zielonej Góry. Celem kursu jest powiązanie pojęcia jakości życia uczniów z jakością pracy szkoły oraz praktyczne
przygotowanie studentów do pracy w instytucji oświatowej. Równie ważnym zamierzeniem kursu było wyeksponowanie szerokiego kontekstu uwarunkowań, które mają
wpływ na jakość pracy szkoły. Ciekawym doświadczeniem
było też porównanie owego kontekstu z innych krajów,
uczestniczących w programie.
Edycja, w której brałem udział odbywała się u naszych południowych sąsiadów - Czechów w dniach
15-28.05.2011 r. Od samego początku mogliśmy liczyć na
wiele życzliwości ze strony pracowników naukowych, lektorów oraz innych osób zaangażowanych w prowadzenie
kursu. Na każdym etapie pracy uczestnicy pracowali w
grupach narodowych po to, aby potem w grupie międzynarodowej wymieniać i porównać swoje spostrzeżenia na aktualne zagadnienia. Niekiedy nasze poglądy na dany temat
były odmienne, lecz w efekcie zawsze dochodziliśmy do
porozumienia i przedstawialiśmy wspólne wnioski. Punktem kulminacyjnym zajęć było przeprowadzenie badań w
szkołach i wypracowanie na ich podstawie ostatecznych
wniosków oraz prezentacja wyników badań na międzynarodowej konferencji
zorganizowanej
przez nas jak w
formie otwartego dla wszystkich
zainteresowanych
forum.
Kurs
kursem,
ale Erasmus to nie
tylko nauka. Miejscowi żacy zadbali
abyśmy w wolnym czasie się nie
nudzili.
Byliśmy
między innymi w
Pradze i Skalnym
Mieście,
chodziliśmy na kręgle,
uczestniczyliśmy w
wyjątkowym spektaklu: noc muzeów. Bardzo szybko
porozumieliśmy
się z studentami z
grupy niemieckiej
i czeskiej i sami
organizowaliśmy
sobie czas wolny,
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chodząc na miejski basen czy organizując grilla (a pogodna
nam sprzyjała!).
Bogaty w różne (pozytywne) wrażenia, chciałbym
polecić każdemu udział w kolejnej edycji tego programu, gdyż jak już wcześniej pisałem to ogromna szansa na rozszerzenie kompetencji w przyszłej pracy nauczyciela, ale także ciekawe doświadczenie obfitujące
w przeżycia na płaszczyźnie relacji interkulturowych
i interpersonalnych. Koordynatorem projektu jest
prof. Inetta Nowosad – pracownik naukowy Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, do której

można się zgłaszać z wszelkimi pytaniami dotyczącymi
organizacji kursu. Szczegółowe informacje na temat
projektu znajdziecie też Państwo na stronie internetowej Wydziału w zakładce: współpraca międzynarodowa
(http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/erasmus/). Zainteresowanym również obiecuję pomóc, oczywiście w miarę
moich możliwości, i odpowiedzieć na wszystkie pytania
odnoszące się do tego programu. Nie bójcie się, nie ma
czego! To naprawdę świetna przygoda!

Łukasz Knap

dział WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ

Tydzień 7. Programu Ramowego
w Regionie
17-21 listopada 2011 roku w Poznaniu odbędzie się Tydzień 7 Programu Ramowego w regionie prezentowany na czterech uczelniach
wyższych, tj. Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza, Politechnice
Poznańskiej, Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Ekonomicznym.
7 Program Ramowy (7PR) Badań,
Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń
Unii Europejskiej jest największym
w Europie przedsięwzięciem promującym i wspierającym badania pionierskie, współpracę międzynarodową oraz potencjał ludzki w zakresie
innowacji i technologii. Tylko w maju
tego roku, Komisja Europejska ogłosiła 42 konkursy, w ramach których
można pozyskać prawie 7 miliardów
euro na badania, współpracę międzynarodową czy rozwój własnej kariery
naukowej.
Program wydarzenia Tydzień 7
Programu Ramowego w regionie
oferuje możliwość zapoznania się z
zasadami aplikowania o granty, regułami dotyczącymi dofinansowania
projektów, jak również przedstawia
praktyczne porady przy realizacji
projektów.
Dodatkowym punktem programu
są warsztaty z komunikacji interpersonalnej oraz możliwość wymiany poglądów dot. projektów, biorąc
udział w panelach dyskusyjnych.
Uczestnictwo w ww. wydarzeniu
jest również szansą na zapoznanie
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

się z perspektywami finansowania badań naukowych w nadchodzącym Programie
Ramowym Unii Europejskiej „Horizon 2020” (2014-2020).
Niewątpliwym atutem tego wydarzenia jest również możliwość spotkania i
rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań oraz laureatami programu IDEAS i indywidualnymi
stypendystami Marie Curie, w celu wymiany doświadczeń dot. 7PR.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenia.php
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Dorota Jarmużek
Dział Współpracy z Zagranicą

