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15 lat współpracy w ramach
Sieci Uczelnianej CUCEE
__Ryszard Rybski
koordynator CUCEE
Już z górą 15 lat działa sieć Współpracy Uniwersytetów
Centralnej i Wschodniej Europy (Cooperation of Universities in Central and East Europe – CUCEE). Sieć aktualnie tworzy 6 powiązanych ze sobą partnerskimi umowami
o współpracy uczelni: Technische Hochschule Mittelhessen
(Niemcy), Uniwersytet Techniczny w Tallinie (Estonia), Politechnika Lwowska (Ukraina), Uniwersytet Techniczny im.
Gedymina z Wilna (Litwa), Politechnika Śląska i Uniwersytet Zielonogórski. W czerwcu br. odbyły się w Gliwicach
główne uroczystości jubileuszowe zorganizowane przez Politechnikę Śląską.
Początki sieci CUCEE sięgają 1997 r. Właśnie w grudniu
tego roku podpisana została w Giessen przez ówczesnych
rektorów prof. Michał Kisielewicza (Politechnika Zielonogórska) i prof. Burkharda Kampschulte (Fachhochschule Giessen-Friedberg) umowa bilateralna o partnerskiej
współpracy w zakresie dydaktyki i badań naukowych. Inicjatorem tej współpracy był ówczesny dziekan Wydziału
Elektrycznego FH Giessen-Friedberg, prof. Marius Klytta,
do dzisiaj siła napędowa i główny koordynator CUCEE. Od
początku bardzo dobrze rozwijająca się współpraca,
zwłaszcza w formie kończących się tzw. podwójnym dyplomem Zintegrowanych Studiów Zagranicznych (ZSZ),
była ważnym impulsem do jej rozszerzenia o kolejne
uczelnie z Europy Wschodniej. Po trzech latach do grona
partnerów dołączyły uczelnie z Tallina i ze Lwowa. I w ten
sposób w maju 2000 r. cztery partnerskie uczelnie utworzyły sieć CUCEE. W 2011 r. do sieci dołączył Uniwersytet
Techniczny z Wilna, a w 2012 r. - Politechnika Śląska. Zaawansowane już rozmowy z Uniwersytetem Technicznym
z Mińska (Białoruś) pozwalają sądzić, że uczelnia ta z końcem bieżącego roku stanie się kolejnym członkiem CUCEE.
Dotychczasowy bilans działania CUCEE jest jednoznacznie
pozytywny. O wielu przedsięwzięciach i sukcesach informowaliśmy wielokrotnie, m.in. na łamach naszego miesięcznika, a na bieżąco działalność sieci można śledzić na stronie
domowej cucee.eu.
Z racji Jubileuszu krótkie podsumowanie należałoby
zacząć od najważniejszego osiągnięcia, jakim są niewątpliwie związane z wymianą studentów Zintegrowane Studia Zagraniczne. Uczestniczący w nich studenci studiują równolegle na dwóch uczelniach i otrzymują dyplomy
ukończenia obydwu prowadzących te studia uczelni partnerskich. W tej specyficznej formie studiów wzięło już
udział ponad 100 studentek i studentów z Polski, Estonii, Ukrainy i Litwy, w tym niemal 50 osób z Wydziału
Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki (WIEA) Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy jednocześnie zostali
absolwentami THM i UZ. Należy dodać, że po wieloletnich
staraniach uruchomione zostały w 2014 r. ZSZ między Uni-
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(THM), prof. Günther Grabatin (Prezydent THM), prof. Marius Klytta
(THM), Prof. Vasyl Tkachuk (Lwów), prof. Roma Rinkeviciene (Wilno)

2

3

wersytetem Technicznym z Wilna i UZ. Jesienią br. wydany
zostanie pierwszy dyplom ukończenia UZ uczestnikowi ZSZ
z Wilna. Będzie to równocześnie pierwszy w historii naszej
uczelni przypadek wydania dyplomu ukończenia UZ zagranicznemu uczestnikowi tego rodzaju studiów. Liczymy, że
znajdą się kolejni młodzi ludzie zainteresowani tą formą
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studiów na UZ - nie tylko z Wilna, ale również ze Lwowa
i w przyszłości z Mińska.
CUCEE to również wspólnie realizowane projekty badawcze, głównie z obszaru elektrotechniki i informatyki,
których wyniki przedstawiono w dziesiątkach publikacji, to
też wspólnie organizowane konferencje naukowe, opieka
nad doktorantami, gościnne wykłady pracowników naukowych i szereg innych przedsięwzięć.
CUCEE było od początku także płaszczyzną współpracy kulturalnej. W jej ramach zorganizowano m.in. wiele
wspólnych koncertów z udziałem zespołów artystycznych
reprezentujących uczelnie partnerskie. Pod hasłem „Muzyka w Europie” odbyły się koncerty z udziałem zespołów
muzycznych i grup tanecznych m.in. w Giessen, Zielonej
Górze, Lwowie, Tallinie, Wilnie i Gliwicach.
Z dzisiejszej perspektywy należy dodać, że bardzo ważną
rolę dla rozwijającej się harmonijnie, stabilnej i już długoletniej współpracy, ma tradycja organizowanych dwa razy
w roku roboczych spotkań koordynatorów CUCEE. Jesienne
spotkania odbywają się w listopadzie w Giessen, a wiosenne w maju w Zielonej Górze. To tu, poza załatwianiem bieżących spraw, powstają plany jej działania na kolejne lata.
Należy podkreślić, że trwające już 15 lat skuteczne rozwijanie idei CUCEE nie byłoby możliwe bez wszechstronnego wsparcia władz rektorskich oraz pracowników działów
współpracy z zagranicą poszczególnych uczelni.
Obchody jubileuszu 15-lecia CUCEE rozpoczęły się już
podczas jesiennego spotkania koordynatorów w Giessen
w listopadzie 2015 r. (fot. 1). W głównych uroczystościach,

które odbyły się w dniach 2-3 czerwca br. w Gliwicach poszczególne uczelnie reprezentowane były przez koordynatorów oraz zespoły artystyczne złożone przede wszystkim
ze studentów i pracowników uczelni. Uniwersytet Zielonogórski reprezentował zespół muzyczny Seasons of love
składający się ze studentów Instytutu Muzyki Wydziału
Artystycznego pod kierunkiem prof. Bogumiły Tarasiewicz
i prof. Bartłomieja Stankowiaka. W skład zespołu weszli
wokaliści: Weronika Gałek-Flasińska, Magdalena Janicka,
Małgorzata Schmidt, Adrianna Wilke, Ireneusz Lutz i Joachim Ryczek oraz instrumentaliści: Łukasz Ostrowski (gitara basowa), Przemysław Michalak (perkusja) i Bartłomiej
Stankowiak (fortepian). Ponadto w uroczystościach wziął
udział zespół muzyczny „applied sounds” (THM), grupa taneczna Kuljus (Tallin) oraz Chór Akademicki Politechniki
Śląskiej. Obchody jubileuszu obejmowały uroczyste spotkanie uczestników z władzami rektorskimi Politechniki
Śląskiej oraz koncerty grup artystycznych. Zespół Seasons
of love wystąpił z koncertem dla pracowników i studentów
Politechniki Śląskiej (fot. 2) oraz wziął udział w koncercie
galowym, który został zorganizowany na głównej scenie
Gliwickiego Teatru Muzycznego (fot. 3). Występ naszego
zespołu, w programie którego zabrzmiały znane przeboje
rozrywkowej muzyki w autorskich opracowaniach, został
przyjęty niezwykle gorąco.

Przez ostatnie lata polska nauka i uniwersytety rozwijały się, ale zbyt wolno. Po ćwierćwieczu dreptania, proponuję dekadę szybkiego marszu – powiedział Jarosław Gowin. Minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił 9.09.16 r. swoją strategię dla nauki
i szkolnictwa wyższego.

Nowa strategia dla nauki
i szkolnictwa wyższego

9 września 2016

Po kilku miesiącach intensywnej pracy i realizacji kluczowych zadań resortu, Jarosław Gowin ogłosił strategię rozwoju dla polskich uczelni i nauki. Składająca się
z trzech filarów propozycja zmian i reform ma zagwarantować poprawę kondycji polskich uniwersytetów oraz zapewnić rozwój nauki.
- Przyjrzyjmy się liczbom – rozpoczął konferencję Jarosław Gowin. Na 24. PKB na świecie, Polska jest 37. jeżeli
chodzi o wysokość nakładów na badania i rozwój w odniesieniu do PKB. I choć polscy naukowcy zajmują 20. miejsce, jeśli chodzi o liczbę publikacji naukowych, to nasze
uczelnie są na 38. pozycji w rankingu szanghajskim.
- Co z tego wynika? Po pierwsze, mamy zdecydowanie
za mało środków na naukę. Po drugie, mamy duży po-

tencjał naukowy, który może być rozwijany, i po trzecie
– mamy kłopot z polskimi uczelniami, które muszą przejść
dużo głębsze reformy niż te, które były przeprowadzane
w ostatnich latach – podsumował minister.
Strategia Jarosława Gowina opiera się na trzech podstawowych filarach: Konstytucji dla nauki, która przyniesie
zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym, Innowacjach
dla gospodarki, w których łączą się komercjalizacja badań
i partnerstwo z biznesem oraz Nauce dla Ciebie – programowi społecznej odpowiedzialności nauki.
Konstytucja dla nauki
Pierwszym elementem Konstytucji dla nauki jest ustawa deregulacyjna, która wchodzi w życie na początku
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