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Prawo na UZ?
Jesteśmy gotowi!
_Z jakimi problemami po drodze musiał Pan sobie poradzić?
Wnioski o uruchomienie kierunków prawa i administracji opracowywane były akurat w okresie kiedy zaczęły obowiązywać nowe krajowe ramy kwalifikacji, a przestały obowiązywać dotychczasowe wymogi. Jak zawsze przy pracach
w pewnym sensie pionierskich pojawiały się trudności, ale
w chwili obecnej są one w większości przezwyciężone.
_Czy trudno było skompletować kadrę na prawo, bo jeżeli chodzi o administrację to tutaj chyba bardziej mogliśmy się wesprzeć na własnej kadrze?
Wbrew początkowym obawom kadra została skompletowana dosyć szybko – już po niecałym miesiącu. Chętni do
pracy na UZ rekrutują się z różnych ośrodków akademickich praktycznie z całego kraju, ale także i z zagranicy.
Na kierunku administracji też konieczne było uzupełnienie
dotychczasowych zasobów kadrowych UZ pracownikami
z zewnątrz.
__fot. z archiwum prof. B.B.

_Dziś bardzo duży nacisk kładzie się na jakość kształcenia – kto zatem będzie uczył naszych studentów?

__Rozmowa Ewy Sapeńko
z prof. Bogusławem Banaszakiem
pełnomocnikiem rektora ds. uruchomienia na UZ
kierunku prawo
_Panie Profesorze, w roku akademickim 2014/2015 po
raz pierwszy przeprowadzimy rekrutację na kierunki:
prawo i administracja. Jesteśmy już gotowi?
Studia rozpoczną się w październiku 2014 r. i w chwili obecnej wygląda na to, że jesteśmy gotowi. Jest kadra,
jest zainteresowanie młodzieży w szkołach średnich oraz
ewentualnych kandydatów na studia niestacjonarne, jest
poparcie władz UZ i pracowników wydziałów nauk społecznych oraz środowiska prawniczego, mają zostać przygotowane pomieszczenia dydaktyczne i gabinety dla pracowników naukowo-dydaktycznych.
_Ile czasu trwały przygotowania do powołania tych kierunków?

Profesorowie tytularni i doktorzy habilitowani znani
w swoich środowiskach naukowych i dysponujący znacznym
dorobkiem naukowym oraz będący doświadczonymi dydaktykami. Spełniają oni z naddatkiem wymóg prowadzenia
badań naukowych i współpracy z zagranicą. Większość pracowników samodzielnych to autorzy podręczników akademickich zalecanych na wielu wydziałach prawa i administracji oraz autorzy monografii wydawanych w prestiżowych
wydawnictwach. Adiunkci i młodsi pracownicy naukowi,
którzy wyrazili chęć związania się z UZ w zdecydowanej
większości również dysponują doświadczeniem dydaktycznym i prowadzą już zaawansowane badania własne lub
w zespołach. W chwili obecnej kilka renomowanych zagranicznych wydziałów prawa czeka na formalne zakończenie
procesu organizacji prawa na UZ, aby podpisać stosowne
umowy umożliwiające wymianę doświadczeń dydaktycznych (np. Erasmus, o badaniach naukowych, wymianie studentów itp.). Istnieje także zainteresowanie współpraca
ze strony uczelni zza naszej wschodniej granicy - głównie
ukraińskich, ale nie tylko. Podjęcie współpracy deklarują
także niektóre polskie uczelnie wyższe i PWSZ. Wszystko to
dobrze rokuje na przyszłość i umożliwi włączenie w proces
dydaktyczny już od samego początku najnowszych metod
oraz korzystanie z wymiany z ośrodkami zewnętrznymi.
_Gdzie będą się odbywały zajęcia?

Oba kierunku będą zajmowały część budynku, w którym
obecnie mieści się Wydział Ekonomii i Zarządzania, a poza
Dotychczasowe prace trwały równo rok. Skompletowana
tym będą korzystały z sal dydaktycznych poza tym budynzostała kadra, przygotowano wnioski o uruchomienie kiekiem.
runków prawa i administracji, dokonano lokalizacji przyszłego wydziału, rozpoczęto uzupełnianie księgozbioru Bi- _A praktyczna nauka zawodu? Lubuskie środowiska
blioteki Uniwersyteckiej,
prawnicze pomogą?
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Środowiska te podpisały już stosowny list intencyjny. przednich na pewno znajdą się chętni na kontynuowanie
Pomoc obiecały też niektóre organy samorządu zawodów studiów na poziomie magisterskim, a w przypadku studiów
prawniczych szczebla centralnego.
niestacjonarnych - na łączenie ich z pracą zawodową.
Oprócz tego studiami na II stopniu mogą być zaintereso_Gdzie w strukturze organizacyjnej znajdą się te kiewani absolwenci innych PWSZ mieszkający lub pracujący
runki?
w rejonie Zielonej Góry.
Planowane jest powołanie wzorem innych uniwersytetów
_Jak Pan Profesor widzi rozwój prawa i administraWydziału Prawa i Administracji.
Jeżeli chodzi o administrację, to mamy już zgodę na stu- cji na Uniwersytecie Zielonogórskim?
dia I stopnia, od razu też staramy się o studia II stopnia.
Z natury jestem optymistycznym realistą. Są wszystkie
W przyszłości nasi absolwenci studiów licencjackich będą przesłanki na sukces, ale dopiero w praktyce okaże się czy
mogli na miejscu kontynuować edukację, ale skąd będzie- one wystarczą.
my mieli studentów przez pierwsze lata na studiach magi_Dziękuję za rozmowę.
sterskich?
W regionie działają PWSZ w Sulechowie i Gorzowie
kształcące licencjatów. Wśród ich absolwentów z lat po-

____Prof. dr hab. Bogusław Banaszak
Prof. zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. PWSZ im. Witelona w Legnicy, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN,
członek korespondent hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych oraz Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu. Dr honoris causa 4 uniwersytetów europejskich. 2006-2010 Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, 1988-2008 profesor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą. Autor ponad 300 publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze: prawo konstytucyjne, prawo parlamentarne,
prawa człowieka.
Red.

Nowy kanclerz Uniwersytetu
Zielonogórskiego
mgr inż. Irmina Michalak-Kuberka
Irmina Michalak-Kuberka jest
rodowitą zielonogórzanką, ma
jedno dziecko: syna Jakuba
(uczeń VI klasy Zespołu Szkół
Sportowych w Zielonej Górze,
specjalność: pływanie).
W 1998 r. ukończyła Wydział
Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Zielonogórskiej
i uzyskała tytuł magistra inżyniera na kierunku zarządzanie
i marketing w zakresie zarządzania strategicznego. Jest także absolwentką podyplomowych studiów na kierunku szacowanie nieruchomości.
Pracę zawodową rozpoczęła w Biurze Doradztwa i Ekspertyz TEKON w Zielonej Górze, uczestnicząc w realizacji projektu Strategia rozwoju gminy Brody wraz z programem konwersji i gospodarczego wykorzystania obiektów
pomilitarnych, wykonanego w ramach programu PHARE
CBC Polska–Niemcy 1995.
Od 1998 r. jest związana z finansami i bankowością.

W Banku BPH odpowiadała za prawidłowe funkcjonowanie sali sprzedażowej, efektywność sprzedaży oraz budowanie relacji i profesjonalną obsługę klientów banku.
W latach 2006-2010 podjęła pracę w Banku BGŻ S.A.,
najpierw jako doradca klienta MSP, następnie jako specjalista w Zespole Weryfikacji Kredytowej, a w 2009 r. jako
kierownik Wydziału Analiz Ryzyka, budując zespół od podstaw.
W 2010 r. miała również przyjemność tworzyć od podstaw i kierować oddziałem banku w Wolsztynie.
Począwszy od sierpnia 2011 r. do lipca 2013 r. zarządzała
pracą Centrum Bankowości Korporacyjnej w Zielonej Górze w Banku Zachodnim WBK SA.
Podczas pracy na samodzielnych stanowiskach bankowych zdobyła cenne doświadczenia we wszystkich najważniejszych obszarach bankowych, poczynając od sprzedaży
produktów i usług finansowych, poprzez ocenę kondycji finansowej podmiotów i strukturyzowanie transakcji, aż do
tworzenia wydziału i oddziału i zarządzanie nimi z sukcesem.
Od 1 sierpnia 2013 r. pełni obowiązki Kanclerza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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