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INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU –
COLLEGIUM MEDICUM

DOKTORAT WDROŻENIOWY
Doktorat Wdrożeniowy jest programem zainicjowanym
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program jest
skierowany zwłaszcza do osób, które nie są pracownikami
uczelni wyższych, czy innych instytucji naukowych. Jego
zadaniem jest ułatwienie uzyskania stopnia doktora osobom zatrudnionym w różnych firmach, które to osoby chcą
dalej rozwijać się naukowo. Jednocześnie celem programu
jest takie ukierunkowanie tematu rozprawy doktorskiej,
aby przeprowadzone badania, analizy oraz płynące z nich
wnioski umożliwiły wprowadzenie określonego stopnia
innowacyjności w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, które będzie reprezentowane przez doktoranta.

Obecnie uruchomiona została już V edycja programu
Doktorat Wdrożeniowy i w jej ramach zostały zakwalifikowane do dofinansowania również trzy wnioski zgłoszone
przez Uniwersytet Zielonogórski. I - co należy podkreślić
- jednym z pozytywnie ocenionych i przyjętych wniosków
jest projekt, którego promotorem jest prof. dr hab. inż.
Andrzej Jędrczak z Instytutu Inżynierii Środowiska UZ.
Tytuł tego projektu to Mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń z bioodpadów. Projekt reprezentuje dziedzinę nauk
inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.
Marek Dankowski
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PIERWSZE W HISTORII UZ
ABSOLUTORIUM
KIERUNKU LEKARSKIEGO
26 czerwca br. w auli uniwersyteckiej miało miejsce
historyczne wydarzenie – Gala Absolutoryjna pierwszego rocznika kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego
i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W uroczystości wzięli dział: Marszałek Województwa
Lubuskiego, Elżbieta Anna Polak, Wicewojewoda Lubuski,
Wojciech Perczak, Prezydent Miasta Zielona Góra, Janusz
Kubicki, władze Uczelni - Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciech Strzyżewski, Prorektor ds. Collegium Medicum, prof. Maciej Zabel oraz Dziekan Wydziału
Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, prof. Agnieszka Ziółkowska,
a także nauczyciele akademiccy i rodziny absolwentów.
Podczas przemówień zaproszonych gości nie zabrakło słów
uznania, gratulacji i życzeń wielu sukcesów zawodowych.
Często wspominano o historii powstania kierunku lekarskiego, którego inicjatorką była posłanka Bożenna Bukiewicz.
Dzięki współpracy wielu środowisk – parlamentarzystów,
władz rządowych i samorządowych województwa i miasta, władz Uczelni - 6 lat temu studenci medycyny po raz
pierwszy przekroczyli próg Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Marszałek - Elżbieta Anna Polak przypomniała również
o tym, że studenci wykazywali się ogromnym zaangażowa-

niem: Drodzy studenci, jesteście pionierami lubuskiej ochrony zdrowia. Dzisiaj nie mam żadnej wątpliwości. W mojej
ocenie wy już zdaliście egzamin lekarski, gdy w ubiegłym
roku odważnie stanęliście razem z doświadczonymi już lekarzami, przy łóżkach chorych na Covid ratując ich zdrowie
i życie. Jestem przekonana, że poradzicie sobie wszędzie.
Pani Marszałek, jak i inni przemawiający goście mówili o ważności edukowania nowej kadry medycznej i wyrażali głęboką
nadzieję, że aktualni absolwenci pozostaną w województwie
lubuskim, zasilając nasze regionalne placówki zdrowia.
Rektor UZ - prof. Wojciech Strzyżewski, powiedział, że
pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego są najlepszym
prezentem z okazji 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, prof.
Agnieszka Ziółkowska, podziękowała kadrze nauczycieli

WYDZIAŁ INFORMATYKI,
ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
Pani mgr inż. AGACIE WIŚNIEWSKIEJ-KUBICKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu odejścia TATY
składa

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Sterownia i Systemów Informatycznych

Panu dr. inż. ŁUKASZOWI SOBOLEWSKIEMU
najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci TATY
składa

Dziekan oraz pracownicy Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
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dy i wyróżnienia dla najbardziej aktywnych
studentów pod względem wyników w nauce,
działalności naukowej i społecznej. Absolwenci również wręczyli nagrody nauczycielom
akademickim, którzy najbardziej zapadli im
w pamięci podczas 6-letniego toku studiów.
Momentem kluczowym uroczystości było
rozdanie dyplomów, przyrzeczenie lekarskie
i absolutorium. Nie zabrakło łez wzruszenia
i mnóstwa uśmiechów. 51 absolwentów kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego i Nauk
o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu
Zielonogórskiego, może od teraz poszczycić
się tytułem lekarza.
Katarzyna Doszczak
Biuro Prasowe

akademickich i życzyła absolwentom wielu
sukcesów i satysfakcji z życia zawodowego.
Powiedziała też: Bardzo wiele słów już usłyszeliście - życzenia, gratulacje. Wiele dobrych
słów jeszcze usłyszycie. Przyjmijcie je, proszę. Naprawdę na nie zasługujecie. W imieniu
całej społeczności akademickiej życzę Państwu, abyście dobrze lokowali swoją energię.
Macie jej ogromne ilości. Chciałabym, żebyście przeszli przez życie z satysfakcją. Żeby
przynosiło Wam ono ogromne sukcesy i bardzo
wiele radości. Będę trzymać za państwa kciuki 18 września. Jestem pewna, że zdacie egzamin w jak najlepszym stylu. Życzę Państwu
szczęśliwego życia pełnego sensu.
Popularno-naukowy wykład pt. Jak żyć? Czy
filozofia egzystencjalna może być pomocna w dobie pandemii? wygłosił dr Władysław
Sterna, który jednocześnie podziękował swoim studentom i pogratulował im ukończenia
tego trudnego i wymagającego kierunku. Podczas uroczystej gali zostały wręczone nagro-
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cenia. Certyfikat i statuetkę z dyplomem odebrała podczas Gali Laureatów, 25 czerwca 2021 r., Dziekan Wydziału
- prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz. Podczas uroczystości towarzyszył jej pełniący funkcję zastępcy Dyrektora
INP ds. spraw kształcenia - dr hab. Tadeusz Stanisławski,
prof. UZ. Certyfikaty są przyznawane corocznie w ramach
konkursu, nad którym merytorycznie czuwa Fundacja
Z przyjemnością informujemy, że Wydział Prawa i Ad- Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ambicją orministracji UZ został uhonorowany certyfikatem Studia ganizatorów jest wyróżnianie najbardziej innowacyjnych,
z Przyszłością oraz wyróżnieniem Lider Jakości Kształ- nowoczesnych i wartościowych kierunków lub programów
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