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wydział 
mechaniczny

Wizyta  
dr. Vasanta Ku-
mara  
z Cambridge 
University

21-22 września 2008 r. gościliśmy 
przedstawiciela Uniwersytetu Camb-
ridge dr Vasanta Kumara (na zdjęciu 
w środku).
Wizyta naszego miłego gościa połą-
czona była z wystąpieniem, na któ-
rym zostały przedstawione podsta-
wowe problemy związane z zagad-
nieniem biosensorów: komercyjne 
rozwiązania konstrukcyjne, techniki 
pomiarowe, problemy napotykane 
w konstrukcjach tego typu czujników 
itp. Tytuł prezentacji to Aspects in 
Bio-Sensing. Po prezentacji i dysku-
sji nasz gość otrzymał pamiątkowy 
album naszej uczelni, a przed wyjazdem spędził kilka 
chwil zwiedzając nasze miasto.

Krzysztof Białas-Heltowski

FOT. PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY ZAKŁADU BIOINŻYNIERII UZ ORAZ DR 
VASANT KUMAR

OD REDAKCJI:

W poprzednim numerze Miesiecznika  [7(163)] w materiale Analiza raportów Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej za lata 2003-2008  w tabeli znalazły się błędne dane. Otóż na Wydziale Mechanicznym, 

kierunek - zarządzanie i inżynieria produkcji, który kształci studentów na studiach I i II stopnia, otrzymał 

ocenę pozytywną po kontroli PKA, a nie jak podano w  tekście - warunkową. Kierunek będzie poddany 

następnej ocenie w latach 2012/2013.  

....Dział Współpracy z Zagranicą

Rządowe stypendia na studia  
i staże naukowe – Biuro Uznawalności 
Wykształcenia i Wymiany 
Międzynarodowej, oferta na rok akade-
micki 2009/2010

Corocznie na  stronach Biura Uznawalności Wykształ-
cenia i Wymiany Międzynarodowej (www.buwiwm.
edu.pl w sekcji Oferta stypendialna) umieszczana jest 
nowa oferta stypendialna, opracowana we współpracy 
z Departamentem Współpracy Międzynarodowej Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wymiana 
międzynarodowa i stypendia rządowe wynikają z poro-
zumień dwustronnych pomiędzy rządem RP a rządami 
innych państw. 

Aktualna oferta zawiera informacje o możliwości wy-
jazdów w roku akademickim 2009/2010 studentów, ab-
solwentów i pracowników naukowych na studia częścio-
we, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże 
habilitacyjne oraz kursy językowe. Kraje, w których 
istnieje możliwość odbycia stypendium to m.in.: Belgia, 
Bułgaria, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Gre-
cja, Holandia, Izrael, Japonia, Niemcy, Norwegia, Rosja, 
Szwajcaria, Ukraina i inne

Kandydatów na stypendia zagraniczne zgłaszają pi-
semnie uczelnie, które samodzielnie ustalają terminy 
przyjmowania wniosków od swoich kandydatów. BU-
WiWM przyjmuje zgłoszenia do 30 listopada 2008. Na-
tomiast termin składania dokumentów w Dziale Współ-

pracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego upły-
wa 19 listopada 2008 r.  

W trakcie roku akademickiego  oferta rządowa będzie 
aktualizowana i będą pojawiać się informacje o stypen-
diach do kolejnych krajów, dlatego należy pamiętać by 
dokumenty do Działu Współpracy z Zagranicą należy 
złożyć dwa tygodnie przed terminem wymaganym przez 
BUWiWM.

Biuro wprowadza pewne obostrzenia w stosunku do 
aplikantów: jedna osoba może starać się tylko o jedno 
stypendium, natomiast stypendia na letnie kursy języko-
we przeznaczone są przede wszystkim dla studentów 
danej filologii.

Wnioski kandydatów są rozpatrywane przez Zespół 
ds. Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Gra-
nicą będący ciałem opiniodawczym Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. O wynikach  BUWiWM powia-
damia uczelnie i jednocześnie przekazuje informacje 
dotyczące dokumentów wymaganych przez partnera 
zagranicznego oraz o terminie ich złożenia. Ostateczna 
akceptacja kandydata należy zawsze do partnera za-
granicznego.

Oferta stypendialna oraz formularze zgłoszeniowe 
znajdują się na stronie www.buwiwm.edu.pl w sekcji 
Oferta stypendialna. 

Z roku na rok zauważamy coraz większe zaintereso-
wanie stypendiami rządowymi. W roku akademickim 
2008/2009 aplikacje na stypendium przyznawane za 
pośrednictwem BUWiWM złożyło sześciu pracowników 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wszyscy kandydaci 
otrzymali stypendia w tym: 4 osoby do Rosji (WH), 1 do 
Izraela (WMIE), 1 do Grecji (WMIE).    
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