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logia. Na inauguracji J. M. Rektor prof. dr hab. Czesław
Osękowski wygłosił przemówienie, w którym powiedział
o obecnej sytuacji Uniwersytetu i perspektywach jego
rozwoju. Zachęcał studentów, aby ten najpiękniejszy
czas w życiu, czas młodości dobrze wykorzystali studiując i rozwijając swoją osobowość. Do kolegów i koleżanek studentów oraz pracowników Wydziału zwróciła
się przewodnicząca Parlamentu Studenckiego Maria
Małecka. Wszyscy zabierający głos życzyli studentom
i pracownikom pomyślności w pracy i życiu osobistym.
Uroczystość uświetniał chór akademicki pod kierunkiem
prof. Jerzego Markiewicza.
Wykład
inauguracyjny
pt.
Animator
kultury
„Gałganiarzem” na ludzkim śmietnisku wygłosił prof. dr
hab. Józef Kargul. Wskazywał w nim na zjawiska charakterystyczne dla współczesnej kultury masowej. Wiele
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dóbr wytwarzanych współcześnie ma bardzo krótki czasie użytkowania i traﬁa na coraz bardziej rozrastające
się „śmietniska”. Kondycja psychiczna współczesnego
człowieka jest współkształtowana przez ten rodzaj działań. Cechą kultury współczesnej jest również to, iż liczne zbiorowości ludzkie zostają wykluczane z głównego
nurtu funkcjonowania społecznego. Jedną z ról animatorów we współczesnym świecie jest przywracanie do
ponownego życia obiektów i miejsc, które utraciły swoje
pierwotne funkcje, ale mogą służyć realizacji innych.
Warszawska „Fabryka Trzciny” jako obiekt poprzemysłowy jest dziś jednym z bardziej atrakcyjnych miejsc
wielu wydarzeń artystycznych. Animatorzy mogą również pomagać ludziom, którzy takiego wsparcia w przypadku wielu „odrzuceń” i „wykluczeń” potrzebują.
Opr. Ewa Narkiewicz-Niedbalec
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pion
prorektora
ds. nauki
i współpracy
z zagranicą

....Dział Współpracy
z Zagranicą
Rozwój współpracy z Guilin, Chiny

W dniu 16 października odbyło się oﬁcjalne otwarcie
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (AIP).
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali pani Bożena Ronowicz – Prezydent Miasta Zielona Góra oraz prof. Czesław Osękowski – Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele
władz wojewódzkich, samorządowych, szkolnictwa wyższego oraz ﬁrm regionu lubuskiego.
Inkubator powstał w wyniku współpracy Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz Urzędu Miasta. Głównym celem
jego działalności jest pomoc studentom i absolwentom
wyższych uczelni, mających pomysł na własny biznes.
Oferowana pomoc obejmuje wsparcie w założeniu i prowadzeniu ﬁrmy. Długość okresu inkubacji wynosi trzy
lata, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.
Inkubator dysponuje powierzchnią 1119 m2, która została podzielona na 18 pomieszczeń biurowych oraz 2
sale konferencyjne. Pomieszczenia wyposażone są w
meble biurowe i łącza telekomunikacyjne.
W ramach oferty przedsiębiorcy otrzymują:
− nieodpłatne doradztwo prawne i ﬁnansowe,
− nieodpłatne szkolenia,
− dostęp do specjalistycznej prasy i opracowań, oraz
− obsługę administracyjną we wspólnym sekretariacie.
W dniu 22 września ruszyła druga edycja konkursu dla
osób chcących rozpocząć działalność w Akademickim
Inkubatorze Przedsiębiorczości. Projekty można nadsyłać do dnia 30 października.
Serdecznie zapraszamy!
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Uniwersytet Technologii Elektronicznych w chińskim
Guilin jest naszym partnerem od 6 lat. Podczas ostatniego spotkania w Guilin (2-5 września), w którym uczestniczył Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
prof. Józef Korbicz, omówiono rezultaty dotychczasowej
współpracy oraz wytyczono kierunki dalszego jej rozwoju. Uzgodniono, iż zakres kooperacji zostanie rozszerzony o wymianę studentów obu Uniwersytetów, którzy
w ramach porozumienia będą mieli możliwość odbywania studiów i prowadzenia badań naukowych. W związku z tym studenci z Guilin będą mogli odbywać studia
magisterskie z informatyki na naszym Uniwersytecie. W
planach jest również uruchomienie wspólnych studiów
doktoranckich z informatyki i elektrotechniki.

Agnieszka Możejko
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Umowa o współpracy
z partnerem z Kazachstanu
Realizując zadania w zakresie rozwoju współpracy naszego uniwersytetu z partnerami zagranicznymi, dnia 7 września zostało zawarte Porozumienie dotyczące współpracy
w dziedzinie szkolnictwa wyższego między naszą Uczelnia
a Uniwersytetem Państwowym Pavlodar w Kazachstanie.
Jest to obustronna umowa, która obejmuje współpracę w

biuro Praktyki we Frankfurcie nad Odrą
karier - podpisanie porozumienia
19 października podpisano porozumienie pomiędzy
Stowarzyszeniem „Miteinander Wohnen” z Frankfurtu
nad Odrą a Uniwersytetem Zielonogórskim w sprawie odbywania praktyk indywidualnych w świetlicy
socjoterapeutycznej Stowarzyszenia. Pomimo dobrej woli z obu stron nie udało nam się wystartować
przed wakacjami ale w międzyczasie przedstawiciele Stowarzyszenia przyjechali na Bachanalia i Targi
Pracy a także przeprowadzili wykład dla studentów
germanistyki i... jedną z wykładowczyń okradziono w
zielonogórskim autobusie.
Na szczęście trudności nas nie zraziły i 19 października 2006 o godz. 16.15 na UZ porozumienie zostało podpisane. Z ramienia Uniwersytetu parafował je
Prorektor ds. Studenckich prof. Longin Rybiński natomiast Stowarzyszenie reprezentował Przewodniczący
Zarządu: Ronald Schurg i pani Marisia Hatscher.
Praktyki są przeznaczone dla studentów pedagogiki
i ﬁlologii germańskiej, którzy w parach (jeden student
pedagogiki i jeden germanistyki) przez miesiąc po 4
godz. dzienne (czas pracy ustalany indywidualnie) będą
zdobywać doświadczenie w pracy z dziećmi i rozwijać
swoje umiejętności językowe.

Otwarcie
Lubuskiego Ośrodka
Badań Społecznych
W dniu 25 października decyzją Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego utworzono nową jednostkę
organizacyjną na Wydziale Nauk Pedagogicznych i
Społecznych - Lubuski Ośrodek Badań Społecznych
(LOBS).
Działalność LOBS koncentruje się na przygotowywaniu koncepcji, realizacji, a także opracowywaniu
wyników badań społecznych w szerokim zakresie
(badania instytucji, organizacji, młodzieży, społeczności lokalnych, rynku pracy, wykluczenia społecznego, sondaże opinii, badania ewaluacyjne, itd.).
Naszym priorytetem jest współpraca z pracownikami Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych
oraz innymi pracownikami Uczelni. Oferujemy pomoc w realizacji badań naukowych, obsługę grantów oraz projektów finansowanych przez UE, a także służymy doradztwem oraz udzielamy konsultacji
metodologicznych. Idea utworzenia LOBS związana jest ściśle z przyznaniem zespołowi pracowników Instytutu Socjologii ministerialnego grantu, na
przeprowadzenie badania zachodniego pogranicza
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zakresie wymiany pracowników naukowych i studentów,
a także publikacji i materiałów badawczych, prowadzenia
wspólnych działań naukowo-badawczych oraz organizowania i uczestniczenia w różnego rodzaju przedsięwzięciach
naukowo-dydaktycznych. Kontakt ze stroną kazachską został zainicjowany przez Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ.
Bliższe informacje na temat naszego nowego partnera są
dostępne na stronie internetowej: http://www.psu.kz/.
Agnieszka Możejko

Stowarzyszenie zapewnia studentom nieodpłatne zakwaterowanie na miejscu oraz ubezpiecza studentów na
czas trwania praktyki.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać o wartości takiej praktyki dla studentów, to przecież doskonała możliwość:
 Zweryﬁkowania wiedzy teoretycznej o zagranicznych
placówkach opiekuńczych w działaniach praktycznych.
 Doskonalenia umiejętności językowych.
 Doskonalenia umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć, a także planowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i resocjalizacyjnej.
 Kształtowanie umiejętności wychowawczych.
 Zgromadzenia materiału obserwacyjnego i doświadczalnego związanego z pracą magisterską.
 Stworzenia warunków do samooceny własnych działań, rozpoznania swoich predyspozycji pracownika i
ujawnienie własnych braków.
 Zwiększenia możliwości zatrudnienia po ukończeniu
studiów.
 Poznania warunków pracy poza granicami kraju.
Pierwsi studenci wyjeżdżają do Frankfurtu już 6 listopada 2006, po powrocie podzielą się z nami swoimi wrażeniami.
Lilia Smoła*
autorka jest specjalistką ds. praktyk

po akcesji Polski
do UE. Z uzyskanych w ten
sposób środków
przeprowadzono na przełomie
roku 2005/2006
Lubuski Sondaż
Społeczny.
Stanowi on socjologiczny portret
mieszkańców województwa lubuskiego. Badaniu
i analizie poddano takie kwestie
jak:
struktura
społeczno-zawodowa, ruchliwość
przestrzenna i pokoleniowa, praca i bezrobocie, styl życia, konﬂikty
społeczne, powodzenie w życiu, religijność, sytuacja
materialna, relacje z Niemcami, postawy wobec UE
i wiele innych. LSS będzie pierwszoplanowym badaniem realizowanym w ramach ośrodka w cyklu
trzyletnim na reprezentatywnej próbie dorosłych
mieszkańców województwa. Pozwoli ono śledzić zachodzące zmiany, wskazać ich przyczyny i konse-
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