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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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kwencje Wkrótce ukaże się raport z pierwszej edycji
badania. Dzięki utworzeniu LOBS dajemy osobom i
instytucjom zainteresowanym możliwość zamieszczania własnych pytań w kolejnym sondażu.
Oferta LOBS skierowana jest do pracowników
Uniwersytetu a także do podmiotów pozauczelnianych. Instytucje i firmy mogą zlecać ośrodkowi przeprowadzenie badań sondażowych, diagnostycznych,
ewaluacyjnych i innych, oraz konsultacje metodologiczne i ekspertyzy.
Strukturę LOBS tworzą – Rada Naukowa, w skład
której wchodzą pracownicy Instytutu Socjologii oraz
Biuro LOBS, którego kierownikiem jest mgr Dorota
Szaban.
Utworzenie LOBS związane jest z rosnącym zapotrzebowaniem na badania społeczne, ekspertyzy i diagnozy. W minionym roku akademickim
Instytut Socjologii otrzymał wiele propozycji przeprowadzenia badań o zróżnicowanym charakterze. Propozycję złożyły m. in.: „Gazeta Wyborcza”,
Urząd Miasta w Zielonej Górze, Urząd Miasta w
Głogowie, PKS Zielona Góra, Lubuskie Trójmiasto
i Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Ze
względów organizacyjnych można było pozytywnie
odpowiedzieć tylko na niektóre oferty. LOBS ma
szansę wypełnienia „luki rynkowej”, spowodowanej
brakiem profesjonalnego ośrodka badawczego w
zachodniej części kraju. Przewaga LOBS nad konkurentami polega na akademickim profilu ośrodka
oraz ścisłym związku ze środowiskiem naukowym.
Oznacza to korzystanie z wiedzy i umiejętności pracujących na uczelni socjologów, pedagogów, staty-

Inauguracja
Szkoły Giełdowej
w Zielonej Górze
W sobotę, 21 października odbyła się inauguracja kursów Szkoły Giełdowej na Uniwersytecie
Zielonogórskim. Szkoła Giełdowa to największy
program edukacyjny realizowany przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z wyższymi uczelniami w całej Polsce.
Uniwersytet Zielonogórski jest 17 ośrodkiem akademickim, z którym Giełda realizuje ten projekt.
W uroczystości wzięli udział: prof. Mieczysław
Dudek, dr Zygmunt Jocz, Arkadiusz Stolarek, Marek
Osękowski, Sergiusz Borysławski oraz uczestnicy
kursu.
W odczytanym podczas inauguracji liście do Rektora
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Prezes GPW Ludwik
Sobolewski zwrócił się bezpośrednio do słuchaczy
pierwszego kursu SG „ Drodzy Państwo, powodzenia!
Czekamy na Was na rynku giełdowym. Giełda jest fascynująca i niepowtarzalna. Ale żeby ją lepiej poznać
trzeba się przed tym pierwszym doświadczeniem dobrze przygotować. Cieszę się, że wybraliście naszą
Szkołę Giełdową”.
Szkoła Giełdowa jest programem edukacyjnym
adresowanym do szerokich kręgów osób zainteresowanych zdobyciem podstawowej wiedzy umożliwiającej samodzielne inwestowanie. Został zainicjowany przez giełdę warszawską we współpracy z
francuską l’Ecole de la Bourse w 1999 roku. W ciągu
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styków, ekonomistów i innych ekspertów. Powstanie
ośrodka daje również studentom możliwość zdobywania doświadczenia a absolwentom szansę znalezienia pracy, dzięki tworzeniu profesjonalnej sieci
ankieterów.
Dorota Szaban

Kontakt z LOBS
LOBS mieści się w budynku IS, przy Al. Wojska Polskiego
65, pokoje 15-16, tel. 068 3283114. Szczegółowe informacje dostępne będą wkrótce także na stronie internetowej ośrodka.
Zapraszamy do współpracy!

Nominacja
profesorska
Informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej postanowieniem
z dnia 12 października
2006 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk
ﬁzycznych Panu dr hab.
Włodzimierzowi
Kluźniakowi.
Uroczystość
wręczenia aktu nadania
tytułu naukowego odbyła
się 24 października.

7 lat działalności Szkoły Giełdowej zorganizowano
329 edycji, w których wzięło udział blisko 11 tysięcy
słuchaczy.
W ramach programu Szkoła Giełdowa realizowane
są dwa niezależne kursy: Podstawy inwestowania na
Giełdzie (14h) oraz Instrumenty pochodne (6 h). Cechą
SG jest jej ogólnopolski zasięg oraz wysoki poziom nauczania gwarantowany przez pracowników naukowych
wyższych uczelni i specjalistów z rynku kapitałowego.
W ramach kursu uczestnicy otrzymują komplet materiałów edukacyjnych oraz certyﬁkat ukończenia kursu
Szkoły Giełdowej.
Dodatkowe informacje:
Sergiusz Borysławski - Koordynator SG w Zielonej Górze,
tel. 605 071 136, sergiusz@inwestpunkt.com

