50

UNIWERSYTET

ZIELONOGÓRSKI

NR

9

(11)

P I O N
P R O R E K T O R A
DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
DZIAŁ NAUKI
Wnioski o dofinansowanie badań naukowych w 2003 r.
W dniu 30 października upłynął termin składania
wniosków o dofinansowanie badań własnych na 2003 r.
Po raz pierwszy o środki na badania własne występowaliśmy z odrębnym wnioskiem, gdyż do tej pory o środki
na badania własne wnioskowaliśmy składając wniosek
o środki na działalność statutową.
Jest to nowa forma wprowadzona przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2002 r. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w sprawie kierunków i trybu
przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalonych
w budżecie państwa na naukę.
Wszystkie wydziały złożyły wnioski o finansowanie

działalności naukowo-badawczej w 2003 r. Istotną częścią wniosku było zaprezentowanie prowadzonej na
wydziałach aktywności w zakresie:
S rozwoju naukowego młodej kadry,
S kształtowania specjalizacji naukowych jednostek
organizacyjnych uczelni,
S doskonalenia metod badawczych,
S rozwoju nowych kierunków kształcenia.
Z informacji przekazanych przez MENiS wynika, że
przy rozpatrywaniu tych wniosków będzie brany pod
uwagę zakres realizacji oraz poziom badań naukowych
lub prac rozwojowych.
Bożena Bieżańska

Promocje doktorskie

W palmiarni Uniwersytetu Zielonogórskiego 28 października miała miejsce druga już w historii Uczelni
promocja prac doktorskich. Uroczystość odbyła się
w obecności władz, promotorów oraz rodzin młodych
naukowców.
Rozprawy doktorskie z pedagogiki, matematyki, budownictwa, filozofii, budowy i eksploatacji maszyn,
elektrotechniki oraz historii zostały obronione już na
Uniwersytecie Zielonogórskim.
Dyplomy doktorskie wręczyli promotorzy rozpraw
lub w zastępstwie dziekani. Przysięgi w języku łacińskim przyjmował JM Rektor prof. Michał Kisielewicz.

Młodzi naukowcy ślubowali, że na zawsze zachowają
pamięć o Uczelni, będą ją wspierać, nie splamią honoru
doktora oraz że dołożą wszelkich starań do rozwoju
nauki polskiej.
Najwięcej prac zostało obronionych na Wydziale Nauk
Pedagogicznych i Społecznych w zakresie pedagogiki
(8) oraz na Wydziale Humanistycznym w zakresie historii (5).
Grono naszych doktorów powiększyło się o 19 osób,
a dyplomy w czasie promocji otrzymali:
S Maria Meyer – doktor nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki,
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nych w zakresie historii,

S Elżbieta Papiór –
S

doktor nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki,
Elżbieta Lipowicz – doktor nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki,
Robert Fudali – doktor nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki,
Bożena Matusiak – doktor nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki,
Wiesław Chudy – doktor nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki,
Elżbieta Perzycka – doktor nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki,
Iwona Kopaczyńska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,
Ewa Łazuka – doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki,
Paweł Urbański – doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa,
Katarzyna Przybyła – doktor nauk technicznych
w zakresie budownictwa,
Maciej Witek – doktor nauk humanistycznych
w zakresie filozofii,
Janusz Walkowiak – doktor nauk technicznych
w zakresie budowy i eksploatacji maszyn,
Piotr Mróz – doktor nauk technicznych w zakresie
elektrotechniki,
Dariusz Rymar – doktor nauk humanistycznych
w zakresie historii,
Piotr Gołdyn – doktor nauk humanistycznych
w zakresie historii,
Grzegorz Trojanowski – doktor nauk humanistycz-
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S Robert Krzemie – doktor nauk humanistycznych

w zakresie historii,
S Andrzej Kunert – doktor nauk humanistycznych

w zakresie historii.
Nowym doktorom życzenia powodzenia w dalszym
prowadzeniu badań naukowych i pracy dydaktycznej
złożył również Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Józef Korbicz, który był gospodarzem
spotkania.

Zdolność do rozwoju i kreowania własnej kadry jest
ważnym elementem dla naszego Uniwersytetu. Studia
doktoranckie, prawa doktoryzowania w ośmiu dyscyplinach i habilitowania w trzech zdecydowanie podnoszą prestiż naszej Uczelni i stwarzają możliwości rozwoju własnej kadry.
Anna Pardej

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
European Science Fundation (ESF) – Europejska Fundacja Naukowa
Europejska Fundacja Naukowa została powołana
w 1998 roku w Strasburgu, we Francji, w celu integracji
przestrzeni badawczej w Europie. Fundacja wspiera
rozwój nauki przez umożliwianie najlepszym naukowcom wspólnej pracy badawczej, planowania oraz wdrażania inicjatyw polityki ogólnoeuropejskiej i naukowej.
Fundacja jest związkiem 70 głównych organizacji z całej Europy, które finansują działalność naukowobadawczą w 27 krajach. Reprezentuje ona wszystkie
naukowe dyscypliny:
S nauki ścisłe i techniczne,
S nauki przyrodnicze i ochronę środowiska,
S medycynę,
S nauki humanistyczne,
S nauki społeczne.
Polskim przedstawicielem i członkiem Fundacji jest
Polska Akademia Nauk.
Do priorytetowych zadań ESF należą: integracja naukowej wspólnoty europejskiej, promocja współpracy
wielodyscyplinarnej, wspieranie kooperacji i kontaktów
pomiędzy krajami europejskimi i ich społecznościami
naukowymi, synchronizacja działalności poszczególnych członków fundacji.
Fundacja pozostaje w bliskim kontakcie z pozostałymi
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instytucjami badawczymi w Europie i na świecie. Dzięki
swojej działalności dostarcza dodatkowej wartości dla
prowadzonej współpracy i ją koordynuje, doradza
w kluczowych kwestiach i organizuje forum dla europejskiej nauki.
Zasady działania ESF opierają się na:
S zapewnieniu naukowej doskonałości i promocji
dobrych i etycznych praktyk badawczych,
S aktywnej stymulacji innowacyjności badań na skalę
europejską i wzmacnianie naukowych umiejętności
i możliwości,
S braniu pod uwagę interesów wszystkich członków
Fundacji i łączeniu ich we wspólnej działalności naukowej,
S zapewnianiu szybkości, elastyczności i wydajnego
odzewu na działania sieci,
S działaniu w otwarty i jawny sposób w zróżnicowanej
przestrzeni.
Osoby zainteresowane działalnością Europejskiej Fundacji Naukowej mogą skorzystać z serwisu internetowego http://www.esf.org. Można tam znaleźć nie tylko informacje ogólne, ale także wiadomości o aktualnych
konkursach i projektach.
Kinga Włoch
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INNE INFORMACJE
Lokalny Punkt Kontaktowy 5. i 6. Programu Ramowego
Z przyjemnością informujemy, że 1 września decyzją
dra Andrzeja Siemaszko, Dyrektora Krajowego Punktu
Kontaktowego 5. i 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, został utworzony Lokalny Punkt Kontaktowy
w Uniwersytecie Zielonogórskim (LPK UZ). Koordynatorem Punktu jest mgr Andrzej Głazaczow z Centrum
Przedsiębiorczości i Transferu Technologii. Działalność
Punktu wspomagają dr inż. Marek Węgrzyn – Pełnomocnik Rektora ds. Programów Międzynarodowych
i mgr Kinga Włoch – Kierownik Działu Współpracy
z Zagranicą.

możliwości
zespołów
badawczych
naszego
Uniwersytetu.
W ramach pierwszych działań naszego Punktu w połowie października odbyło się seminarium dotyczące 6.
Programu Ramowego. Spotkanie prowadziły mgr Barbara Trammer i mgr Jolanta Passini z Krajowego Punktu
Kontaktowego. Tematyka tego spotkania obejmowała
ogólne informacje dotyczące zasad uczestnictwa w 6.
PR, nowych instrumentów oraz finansowania projektów
w ramach programu. Zaprezentowano również bogatą
ofertę stypendiów Marii Curie, w tym akcje stymulowa-

http://www.lpk.uz.zgora.pl

Wraz z rozpoczęciem działalności uruchomiony został
serwis internetowy LPK, gdzie można znaleźć wszelkie
informacje dotyczące 5. i 6. PR: priorytetów tematycznych, imprez, szkoleń, spotkań, partnerów, konkursów,
a także bazę adresową związaną z programami ramowymi. Adres serwisu to http://www.lpk.uz.zgora.pl.
Celem powołania Punktu jest wspomaganie zespołów
badawczych Uniwersytetu w zakresie przepływu informacji dotyczących programów ramowych Unii Europejskiej, a w szczególności w zakresie:
S ścisłej współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym w Warszawie,
S rozpowszechniania informacji o 5. i 6. PR oraz możliwościach uczestnictwa w różnych programach,
S wykorzystania sieci wymiany informacji pomiędzy
Punktami Kontaktowymi,
S kontaktów z instytucjami badawczymi i firmami
w regionie,
S organizowania szkoleń i seminariów informacyjnych,
S pomocy w formalnym przygotowywaniu wniosków,
S przekazywania informacji o projektach z UE, do
których poszukiwani są partnerzy, jak również pomocy przy wyszukiwaniu potencjalnych partnerów
do współpracy,
S utworzenia baz danych obejmujących potencjalne

ne przez instytucje (sieci badawczo-szkoleniowe; szkolenia dla początkujących naukowców, służące transferowi wiedzy; konferencje i kursy), stypendia dla indywidualnych naukowców (stypendia: europejskie, wyjazdowe, przyjazdowe), granty powrotne i reintegracyjne oraz przeznaczone na promocje i uznawanie doskonałości dla najlepszych naukowców lub zespołów badawczych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
na strony internetowe LPK, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące zagadnień poruszanych na
seminarium.
Ponadto informujemy, że uroczysta inauguracja 6. PR
odbędzie się 11-13 listopada w Brukseli, a 25-26 listopada Warszawa gościć będzie uczestników konferencji
otwierającej program w Polsce. Również Regionalne
Punkty Kontaktowe będą przeprowadzać konferencje,
na które zapraszają wszystkich zainteresowanych. Odbędą się one w Krakowie (18 listopada), Wrocławiu (19
listopada), Poznaniu (21 listopada) oraz w Szczecinie (22
listopada). Konferencje te będą obejmować następujące
tematy: typy projektów, sposoby przyłączania się do
projektów, prezentację pierwszych konkursów 6. PR
i aspektów finansowo-prawnych nowych projektów
zintegrowanych i sieci doskonałości. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej LKP.
Kinga Włoch, Andrzej Głazaczow
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