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przez władze zwierzchnie.  
 Aby zmienić istniejący stan rzeczy, grupa doktorantów 

Wydziału Humanistycznego przy współpracy z Działem 
Nauki podjęła próbę powołania Koła Doktorantów i Mło-
dych Naukowców.  

 W tym celu w najbliższym czasie zostanie zorganizo-
wane spotkanie z doktorantami oraz kierownikami po-
szczególnych kierunków, na którym uczestnicy będą 
zapoznani z zagadnieniami, będącymi przedmiotem 
działalności planowanego przedstawicielstwa. Zasadni-
czym celem Koła, współpracującego w przyszłości ściśle 
z władzami uczelni, powinna być pomoc doktorantom 
i młodym naukowcom na płaszczyźnie działalności na-
ukowej, i jak i warunków socjalnych. Istotnym celem 
wypracowanym przy współpracy z władzami uczelni 
powinna być możliwość zawierania głosu przez przed-
stawicielstwo doktorantów w sprawach dotyczących 

studiów doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim. 
 Ważnym elementem pracy koła będzie również infor-

mowanie o możliwościach finansowania badań. W chwili 
obecnej po wejściu Polski do struktur UE problemy te 
stanowią ważny element rozwoju potencjalnej kadry 
naukowej. Wydaje się, że fundusze na badania dla mło-
dych naukowców w Polsce trafiają bardzo rzadko z po-
wodu braku właściwej informacji. 

 Osoby zainteresowane współpracą i działalnością na 
rzecz środowiska doktorantów UZ prosimy o kontakt 
z Panią Anną Ucińską z Działu Nauki.  

Marceli Tureczek* 

* Autor jest słuchaczem II roku studiów doktoranckich na kie-
runku historia 

 

 
Inauguracja 
W UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU 

W dniu 6 października 2004 roku pod honorowym pa-
tronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
prof. Michała Kisielewicza odbyła się uroczysta inaugu-
racja roku akademickiego 2004/2005 Zielonogórskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Wykład inauguracyjny Problemy demograficzne współ-
czesnego świata wygłosił prof. Czesław Osękowski. 

Ponadto program uroczystości obejmował: 
 Gaude Mater Polonia 
 Hymn państwowy 

 Powitanie gości 
 Wystąpienie inauguracyjne Prezes ZUTW Zofii Bana-
szak  
 Immatrykulacja słuchaczy I roku  
 Brave regnum  
 Wystąpienia zaproszonych gości  
 Wystąpienie przedstawiciela słuchaczy ZUTW 
 Gaudeamus igitur. 
Koncert chóru „Moderato" pod kierownictwem Bernarda 

Grupy z programem pt: „Winobraniowych wspomnień 
czar" uatrakcyjnił drugą część uroczystości. 

 




