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wydział pRawa i adMiNiSTRaCJi

integratora i nawigatora we współczesnych organizacjach. 
Jego wystąpienie spotkało się z ciepłym przyjęciem uczest-
ników szkoły, a dyrektor Instytutu Psychologii UZ wręczyła 
prelegentowi pamiątkową statuetkę „Letnia Szkoła Psy-
chologii Pracy, Organizacji i Zarządzania”.

Na zaproszenie Instytutu Psychologii UAM w programie 
Letniej Szkoły wziął udział dyrektor personalny firmy An-
drewex dr Marcin Łaciak, który podzielił się ze studentami 
swoją wiedzą na temat strategii efektywnego zarządzania 
przedsiębiorstwem w oparciu o zgromadzoną bogatą wie-
dzę z zakresu psychologii pracy i organizacji. Dr Marcin 
Łaciak wskazywał na współczesne trendy w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi, stawiające na współtworzenie sieci 
i kontekst przyjmowania odpowiedzialności za organizację 
przez wszystkich jej uczestników, a także interesariuszy 
zewnętrznych. Wystąpienie dr. M. Łaciaka zostało przyjęte 
z wielkim zainteresowaniem uczestników, a sam prelegent 

Promocja książki

12 września br. w Sali Witrażo-
wej Muzeum Ziemi Lubuskiej odby-
ło się spotkanie z autorami książki 
WINIARSKA I BACHICZNA TRADYCJA 
ZIELONEJ GÓRY. STUDIA I SZKICE 
SPOŁECZNO-KULTUROWE. Jest to 
pierwsze interdyscyplinarne opra-
cowanie tematyki winiarskiej i ba-
chicznej, oparte na wiedzy szero-
ko pojętych nauk społecznych: 
antropologii kulturowej, socjolo-
gii i kulturoznawstwa, co stanowi 
o unikalnym charakterze książki. 
Autorami są pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego: socjologowie, antropolodzy kulturowi 
i kulturoznawcy. Na spotkanie licznie przybyły osoby zain-
teresowane dziejami winiarstwa i winogrodnictwa. Poru-
szano kwestie faktograficzne i metodologiczne. Pojawiły 
się także wątki dotyczące winiarskich wartości i warstwy 
symbolicznej. Rozmowę prowadziła prof. zw. dr hab. Mał-
gorzata Mikołajczak

Artur Kinal

został także wyróżniony pamiątkową statuetką „Letnia 
Szkoła Psychologii Pracy, Organizacji i Zarządzania”.

Doświadczenia z pierwszej Letniej Szkoły Psychologii 
Pracy, Organizacji i Zarządzania utwierdziły organizatorów 
przedsięwzięcia w przekonaniu, iż taki rodzaj aktywności 
edukacyjnej jest wyjątkową okazją do praktycznego po-
znania mechanizmów i działań w organizacji, służących 
podnoszeniu jakości pracy współczesnego przedsiębior-
stwa. Formuła Letniej Szkoły stwarza niepowtarzalną szan-
sę do poznania osób zainteresowanych rozwojem i karierą 
zawodową w tym obszarze psychologii, jak również budo-
wania otwartych relacji między przedstawicielami różnych 
środowisk akademickich.

W podsumowaniu Letniej Szkoły i refleksjach końcowych 
wszystkich uczestników zabrzmiała wyraźna myśl o zasad-
ności wspólnego organizowania kolejnych edycji Letniej 
Szkoły Psychologii Pracy, Organizacji i Zarządzania przez 
ośrodki akademickie Zielonej Góry i Poznania.

Anna Góralewska-Słońska

ZjaZd dZiekanów wydZiałów Prawa UcZelni 
PUblicZnych
Konferencja Naukowa Nauka i nauczanie prawa 
w świetle ustawy 2.0. Pierwsze doświadczenia i per-
spektywy

W dniach 4-6 września 2019 r. Wydział Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Zielonogórskiego gościł kilkudzie-
sięciu dziekanów reprezentujących niemal wszystkie 

ośrodki akademickie kształcące w zakresie prawa, któ-
rzy wzięli udział w Zjeździe Dziekanów Wydziałów Prawa 
Uczelni Publicznych oraz w towarzyszącej mu konferen-
cji. Jest już pewną tradycją, że spotkania te obywają 
się rokrocznie - za każdym razem w innym ośrodku aka-
demickim - a decyzja o powierzeniu danej uczelni roli 
gospodarza zapada kolegialnie. Niewątpliwie fakt, że to 
nasz Wydział był organizatorem takiego wydarzenia jest 
nobilitacją, ponieważ o ten zaszczyt zazwyczaj ubie-
ga się w danym roku kilka uczelni jednocześnie. Warto 
w tym miejscu nadmienić, iż obecność tak licznych zna-
mienitych gości dodatkowo jeszcze uświetniła obchody 
pięciolecia istnienia WPiA na Uniwersytecie Zielonogór-
skim, zwieńczone uroczystą kolacją w zielonogórskiej 

fo
t. 

z 
w

yd
zi

ał
u



46

U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I  N r  8  | 2 6 5 |  l i s t o p a d  2 0 1 9

WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

„Palmiarni”, wydaną przez Prezydenta Miasta Zielona 
Góra Janusza Kubickiego.

Jest już pewną ugruntowaną tradycją, że dorocznym 
Zjazdom Dziekanów towarzyszy konferencja naukowa Na-
uka i nauczanie prawa w świetle ustawy 2.0. Pierwsze 
doświadczenia i perspektywy, która rozpoczęła się dnia 
następnego. Tytułowe zagadnienie ze względu na jakość 
i skalę zmian w szkolnictwie wyższym niewątpliwie wy-
magało pogłębionych analiz i szerokiej dyskusji na temat 
praktycznego wymiaru wprowadzonych przez ustawodaw-
cę rozwiązań. W związku z powyższym do wygłoszenia re-
feratów zaproszono ekspertów cieszących się szczególną 
estymą, jeśli chodzi o zagadnienia związane z samą refor-
mą, a także jakością nauki i kształcenia. Jako pierwszy za-
brał głos prof. dr hab. Hubert Izdebski (Uniwersytet SWPS), 
którego wystąpienie było zatytułowane Struktury Uczelni 
w nowej rzeczywistości. Kolejnym mówcą był prof. dr hab. 
Wojciech Dajczak (UAM, członek Komisji Ewaluacji Jedno-

stek Naukowych), który wygłosił referat na temat Nowe 
zasady oceny parametrycznej Uczelni. Obrady tej części 
dnia zamykał referat prof. dr. hab. Bronisława Sitka ( Uni-
wersytet SWPS członek i sekretarz Rady Doskonałości Na-
ukowej), na temat procedur awansowych naukowców pod 
rządami nowych przepisów. Wspomniane wystąpienia za-
równo ze względu na ich szeroki zakres jak i towarzyszące 
im ożywione dyskusje, wypełniły w sposób całkowity czas 
przeznaczony przez organizatorów na obrady naukowe. 

Znakomitym dopełnieniem merytorycznej strony konfe-
rencji były części programu obejmujące zwiedzanie Zie-
lonej Góry, Żagania oraz Iłowej Żagańskiej. Przeważająca 
liczba uczestników zjazdu była w województwie lubuskim 
po raz pierwszy, toteż z satysfakcją możemy odnotować, 
iż samo miasto Zielona Góra, jak i okolice, zrobiły na nich 
bardzo dobre wrażenie. Z zainteresowaniem zwiedzano 
Muzeum Obozów Jenieckich oraz Pałac Książęcy w Żaga-
niu, gdzie goście zostali podjęci przez Burmistrza Żagania 
Andrzeja Katarzyńca. Kolejną atrakcją była wycieczka do 
Biblioteki Poaugustiańskiej (zwanej też Biblioteką Keple-
ra). Możliwość obcowania z zabytkowymi książkami jest 
dla każdego naukowca sporym przeżyciem, a zostało one 
spotęgowane prezentacją dzieł muzycznych, pierwotnie 
znajdujących się w klasztornych zbiorach i niegdyś tam 
właśnie wykonywanych. Było to możliwe, ponieważ po nie-
mal dwustu latach muzykalia te - obecnie przechowywane 
w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego - zostały 
przywrócone światu dzięki ich opracowaniu oraz wydaniu 
w dwutomowym zbiorze Tesaurus Chori Saganensis przez 

wyspecjalizowany zespół redakcyjny pod kierownictwem 
dr. hab. Jerzego Markiewicza, prof. UZ. Uwieńczeniem tak 
intensywnego dnia była uroczysta kolacja w Pałacu i Parku 
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__ Barbara Krzeszewska-zmyślony

W październiku br. odbyły się zorganizowane przez Cen-
trum Kultury i Języka Niemieckiego UZ (CKiJN UZ) VII Dni 
Polsko-Niemieckie pod hasłem Odkrywajmy, co nas łączy – 
Entdecken, was uns verbindet.

Na początku października w Filii nr 4 WiMBP im. C. Nor-
wida zorganizowana została wystawa Widokówki z literac-

kich miast w Niemczech, a w połowie miesiąca w Piekarni 
„Cichej kobiety” odbyło się spotkanie z dyrektorem Deut-
sches Polen Institut w Darmstadt - prof. Dieterem Binge-

Dworskim w Iłowej Żagańskiej na zaproszenie jej burmi-
strza Pawła Lichtańskiego. 

W drugim dniu obrad konferencyjnych przewidziano 
dwa wystąpienia. Pierwszą prelegentką była dr Aleksan-
dra Bocheńska (UAM), która wygłosiła referat pt. Status 
pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dy-
daktycznych w świetle nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. Jako drugi głos zabrał reprezentujący 
nasz Uniwersytet prof. dr hab. Dariusz Dolański (członek 
PKA), który w swoim wystąpieniu podjął próbę odpowiedzi 

na postawione w jego tytule pytanie o to, jak zapewnić 
jakość kształcenia. Po gorącej dyskusji wokół problematyki 
podjętej przez Prelegentów, Dziekan WPiA UZ prof. dr hab. 
Hanna Paluszkiewicz, dokonała uroczystego zamknięcia 
konferencji oraz tegorocznego Zjazdu Dziekanów Wydzia-
łów Prawa Uczelni Publicznych.

Joanna Markiewicz-Stanny

Vii dNi pOLSKO-NiEMiECKiE 2019
nem, z wykształcenia slawistą, który podzielił się z pu-
blicznością swoimi polskimi doświadczeniami.

W Uniwersytecie Trzeciego Wieku (UTW) miało miejsce 
spotkanie słuchaczy UTW oraz członków Polsko-Niemiec-
kiego Stowarzyszenia z Cottbus (DPV Cottbus) na temat po-
ezji, urodzonej w Nietkowie poetki i artystki, Eryki Schir-
mer pt. Poezja dla Seniorów Eryki Schirmer. Polscy goście 
czytali wiersze poetki po polsku, a goście z Cottbus po 
niemiecku. Tego samego dnia po południu obył się Koncert 

Polsko-Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej (PNOM) w auli 
UZ w siedzibie Rektoratu, która na pograniczu polsko-nie-
mieckim gra już od 46 lat. Młodzi muzycy to mieszkańcy 
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