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WYDZIAŁ PEDAGOGIKI,
SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

FOT. Z WYDZIAŁU

Inauguracja na Wydziale Pedagogiki, Socjologii
i Nauk o Zdrowiu

tematyce CAD/CAM, połączone z prezentacją systemów
komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania. Firma Cador Consulting Sp. z o.o. przedstawiła rozwiązania wspomagające pracę inżyniera - od projektu do
przygotowania procesu produkcyjnego. Zaprezentowano
następujące systemy:
 Solid Edge - nowoczesne narzędzia projektowania dla
inżyniera,
 CAM Express - projektowanie obróbki na obrabiarkach
NC,
 Lantek - optymalizacja rozkrojów na arkuszach blachy,
 Teamcenter - zarządzanie dokumentacją techniczną.
W seminarium brało udział liczne grono studentów,
kadra Wydziału Mechanicznego zajmująca się dydaktyką
z zakresu CAD/CAM, oraz przedstawiciele lokalnego przemysłu wykorzystującego w swojej działalności omawiane
systemy. W związku z dużym zainteresowaniem ze strony studentów nowoczesnymi systemami wspomagającymi
procesy projektowania i wytwarzania, planowane są kolejne prezentacje innych systemów z rodziny CAD/CAM. O
szczegółach i terminach kolejnych prezentacji będziemy
informować z odpowiednim wyprzedzeniem, zarówno poprzez wydziałową stronę www, jak i ogłoszenia na tablicach ogłoszeń. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.

FOT. TOMASZ JAŚKIEWICZ

Wojciech Babirecki

Pierwszego października na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu odbyła się uroczysta inauguracja
roku akademickiego 2012/2013. Jest to tradycja, zapoczątkowana przez prof. Zbigniewa Izdebskiego - dotychczasowego dziekana wydziału. Tegoroczna inauguracja
przebiegała w obecności i przy współudziale nowych władz
dziekańskich i Rady Wydziału nowej kadencji. Obecni byli
wykładowcy, pracownicy administracyjni, sympatycy uniwersytetu, a przede wszystkim licznie przybyli studenci.
Jako pierwsza, wszystkich uczestników uroczystości
powitała Pani Dziekan, prof. Ewa Narkiewicz-Niedbalec.
W wystąpieniu inauguracyjnym, odwołała się do historii
naszego uniwersytetu i dobrych tradycji kształcenia na
wydziale pedagogicznym. Następnie, przedstawiła aktualną ofertę edukacyjną i stan kadry naukowo-dydaktycznej
na wydziale. W dalszej części przemówienia, Pani Dziekan
złożyła specjalne gratulacje prof. Zbigniewowi Izdebskiemu za uzyskanie tytułu profesora zwyczajnego, dr. Mariuszowi Kwiatkowskiemu za habilitację oraz trzem profesorom za otrzymane odznaczenia. Są to: prof. Wielisława
Osmańska-Furmanek, uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi za pracę naukowo-badawczą. prof. Mirosław Chałubiński, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej
i prof. Zbigniew Izdebski, któremu przyznano Krzyż Kawalerski Orderu Odznaczenia Polski. Tę część uroczystości
zakończył ceremoniał ogłoszenia przez Panią Dziekan formuły otwarcia nowego roku akademickiego i odśpiewanie
na stojąco Gaude Mater Polonia.
Niezwykle ważnym komponentem uroczystości otwarcia
były słowa skierowane bezpośrednio do studentów przez
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Grzegorza Gryncewicza – Przewodniczącego Parlamentu
Studenckiego, mgr Lilię Smołę, zarządzającą Biurem Karier na uniwersytecie, dr Helenę Ochonczenko, zajmującą się wolontariatem, a potem – przez dr Ewę Skorupkę,
Prodziekan ds. studenckich. Pierwszy z prelegentów, powitał brać studencką w imieniu Parlamentu i winszował
nowym studentom zadowolenia z przebiegu edukacji. Mgr
Lilia Smoła mówiła o perspektywach zawodowych i możliwościach znalezienia zatrudnienia po ukończeniu studiów.
Natomiast dr Helena Ochonczenko próbowała zainteresować studentów wolontariatem, odwołując się do swoich
doświadczeń w pracy z wolontariuszami osób niepełnosprawnych. Na koniec wyróżniła niektórych studentów odpowiednim certyﬁkatem.
Szczególną dbałość o studentów i ich sprawy zapowiedziała w swoim krótkim przemówieniu dr Ewa Skorupka,
Prodziekan ds. studenckich. Potem dokonała symbolicznej
immatrykulacji studentów pierwszego roku, reprezentujących wszystkie kierunki studiów na wydziale. Każdy z nich
powtarzał słowa ślubowania, po czym wszystkim rozdano
indeksy.
W trakcie inauguracji, nawiązano też do Festiwalu Nauki. To bardzo ważna i potrzebna inicjatywa, dzięki której
możliwa jest promocja naszego uniwersytetu w środowisku lokalnym. Wykładowcy zaangażowani bezpośrednio
w realizację konkretnych projektów w ramach czerwcowej edycji Festiwalu zostali wyróżnieni dyplomami przez
prof. Marka Furmanka - Prodziekana ds. nauki. Wśród nagrodzonych byli: prof. Grażyna Gajewska, dr Jolanta Kostecka, dr Ewa Bochno, mgr Kamila Sobczyk, mgr Jarosław
Dulęba, mgr Paweł Matyasik, mgr Marek Zadłużny i mgr
Zbigniew Ochocki. Dyplom otrzymała też dr Edyta Bartkowiak, koordynator festiwalu z ramienia wydziału.
Na zakończenie uroczystości otwarcia, dr hab. Mariusz
Kwiatkowski wygłosił wykład na temat: Ekonomia społeczna a sytuacja współczesnej młodzieży. Zarys punktu widzenia. Celem wykładu była prezentacja zarysu autorskiej
koncepcji dotyczącej relacji między ekonomią społeczną,
a sytuacją współczesnej młodzieży. Wykład składał się z
trzech części, w których została podjęta próba odpowiedzi
na następujące pytania: 1) czym jest ekonomia społeczna?
2) na czym polega specyﬁka współczesnej młodzieży? i 3)
jakie funkcje może pełnić ekonomia społeczna w odniesieniu do potrzeb i problemów młodych ludzi?
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

nr 8 (201)

listopad 2012

Istotnym walorem ekonomii społecznej są innowacyjne
sposoby rozwiązywania problemów indywidualnych i zbiorowych. Ich odmienność polega na stosowaniu narzędzi
ekonomicznych. Ekonomię społeczną, zdaniem autora,
można zdeﬁniować jako zestaw działań polegających na
mobilizowaniu, przygotowaniu i wspieraniu aktywności,
zaradności ekonomicznej i przedsiębiorczości osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych. Dzięki tym właściwościom możliwa jest alternatywa dla bezczynności,
bezradności, beznadziejności i marnotrawstwa środków
publicznych.
W końcowej części wykładu autor wyodrębnił i omówił
cztery potencjalne funkcje ekonomii społecznej w odniesieniu do młodzieży - interwencyjną, proﬁlaktyczną, partycypacyjną i samorealizacyjną. Podsumowując, stwierdził, że ekonomia społeczna może być narzędziem poprawy sytuacji młodych ludzi, ale w ograniczonym zakresie
i po spełnieniu szeregu istotnych warunków.
Uroczystość inauguracyjną na wydziale zwieńczyły słowa Gaudeamus igitur, wyśpiewane wspólnie przez chór
i całą społeczność akademicką.
Edyta Bartkowiak

Pani mgr Edycie Boczkowskiej
wyrazy ggłębokiego
łębokiego współczucia
z powodu śmierci MĘŻA
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