uniwersytet

zielonogórski

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

