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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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zielonogórski

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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