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PROF. A. WUDARSKI  
ZOSTAŁ STYPENDYSTĄ  

I CZŁONKIEM COLLEGIUM 
HELVETICUM

Wspólnotę naukową tworzą junior, senior oraz associa-
ted fellows. Junior fellows to młodzi pracownicy naukowi 
prowadzący badania na poziomie doktoranckim i habilita-
cyjnym. Senior fellows to uznani naukowcy i artyści, którzy 
są jednocześnie afiliowani w ETH Zürich, UZH lub ZHdK, 
i którzy dodatkowo biorą aktywny udział w pracach Colle-
gium Helveticum. Fellows wspierają associated fellows, 
którzy są profesorami na jednym z trzech stowarzyszonych 
uniwersytetów.

Collegium Helveticum gości obecnie dziewięciu junior 
fellows oraz taką samą liczbę senior fellows. Wśród nich, 
oprócz Arkadiusza Wudarskiego, są profesorowie z Iranu, 
Brazylii, a także sześciu przedstawicieli Stanów Zjednoczo-
nych reprezentujących czołowe ośrodki badawcze w Yale, 
Pittsburgu, Providence, Bostonie, Ames oraz Cambridge.

Arkadiusz Wudarski prowadzący obecnie badania praw-
noporównawcze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zuri-
chu został jednocześnie stypendystą (senior fellow) oraz 
członkiem Collegium Helveticum.

Collegium Helveticum jest interdyscyplinarnym Insty-
tutem Badawczym (Institute for Advanced Studies – IAS) 
prowadzonym wspólnie przez trzy szwajcarskie ośrod-
ki naukowe w Zurichu, tj. Politechnikę Federalną (ETH), 
Uniwersytet Zurich (UZH) oraz Uniwersytet Artystyczny 
(ZHdK). Collegium zostało założone w 1997 r. jako forum 
dialogu między naukowcami, którego celem było promo-
wanie wzajemnego zrozumienia między naukami przyrod-

niczymi i technologią z jednej strony, a naukami humani-
stycznymi i społecznymi z drugiej.

Siedziba Collegium Helveticum mieści się w centrum 
Zurichu w historycznym budynku dawnego obserwatorium 
astronomicznego z XIX w. Pomieszczenia Collegium oraz 
jego interdyscyplinarny format oferują idealne warunki dla 
innowacyjnych projektów akademickich i artystycznych. 
CH jest jednocześnie w pełni zintegrowane z systemem 
zuryskich uczelni. Od 2021 r. kieruje nim dyrektor – profe-
sor ETH Sebastian Bonhoeffer, a jego zastępcą jest doktor 
Christian Ritter. Radę naukową tworzą światowej klasy na-
ukowcy i osobowości.
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Członkowie społeczności Collegium są aktywnie zaan-
gażowani w życie akademickie i mają wiele możliwo-
ści wymiany naukowej, na przykład podczas regularnych 
jour fixes; dodatkowo pobyt w Collegium jest wzbogacony 
o szereg wydarzeń naukowych, a także aktywności i inicja-
tyw podejmowanych przez fellows przy współpracy z part-
nerami akademickimi ze stowarzyszonych uniwersytetów. 
Collegium przywiązuje dużą wagę do osobistego zaangażo-
wania i interakcji, co powoduje, że ilość fellows jest ogra-
niczona. Program jest jednak otwarty dla kandydatów ze 
wszystkich dyscyplin akademickich i artystycznych.

Więcej o stypendystach: https://collegium.ethz.ch/en/
fellows/

Więcej o Collegium Helveticum: https://collegium.ethz.
ch/en/about-us/ 

red.

Od kiedy działa Koło Logopedyczne Mowa bez wad na 
Uniwersytecie Zielonogórskim?

Koło logopedyczne Mowa bez wad powstało w 2019 roku 
z inicjatywy studentki logopedii – Sary Loby. Początkowo 
koło skupiało wyłącznie studentki logopedii, natomiast 
aktualnie w działaniu koła uczestniczą także studenci stu-
diów podyplomowych logopedia ogólna i kliniczna.

Czy logopedia jest kierunkiem przyszłościowym?

Wiedzę na temat poszczególnych zjawisk występują-
cych w społeczeństwie czerpiemy z dwóch źródeł. Pierw-
szym jest wiedza naukowa, która ma swoje potwierdzenie 
w badaniach. Drugim – wiedza potoczna określana też jako 
zdroworozsądkowa. O tym, czy logopedia jest specjalno-
ścią przyszłościową, świadczy wiedza pozyskiwana z obu 
powyższych źródeł. Na podstawie badań dotyczących dzieci 
z wadami wymowy oraz wadami mowy, ich liczba nieustan-

nie wzrasta. Odnotowujemy także zwiększającą się liczbę 
dzieci, u których diagnozujemy opóźniony rozwój mowy. 
Logopeda to nie tylko „pani od mowy dziecka”. Logopeda 
to osoba, która pracuje z osobami z afazją, a takich osób 
mamy również coraz więcej. Jak pokazują badania, zwięk-
sza się liczba pacjentów po wylewach czy udarach mózgu. 
Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością to także pole 
działania logopedy, zwłaszcza że w ostatnich latach coraz 
większy nacisk kładzie się na wielospecjalistyczną opiekę 
i terapię. Logopeda odnajduje się także w pracy wspiera-
jącej rozwój mowy u osób ze spektrum Autyzmu, Zespołem 
Downa, upośledzeniem umysłowym. Warto podkreślić, że 
jedną z dziedzin logopedii jest logopedia artystyczna – za-
tem osoby, które mają ochotę wspierać artystów, dzienni-
karzy w ich karierze znajdą też coś dla siebie.

A teraz drugie źródło wiedzy – wiedza potoczna. Wy-
starczy prześledzić portale społecznościowe, poczytać 
informacje zamieszczane na formach internetowych. Zo-
baczymy, jak wiele osób poszukuje wiedzy na temat pra-

KOŁO LOGOPEDYCZNE 
MOWA BEZ WAD,  
„ZARAŻA” PASJĄ  

DO POMOCY INNYM

z dr Anitą Famułą-Jurczak rozmawia Katarzyna Doszczak  
z Biura Prasowego Uniwersytetu Zielonogórskiego
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