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Dorota Niewiedział i Anna Mróz doktorami nauk
27 lutego 2002 r. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się obrona pracy doktorskiej
mgr Doroty Niewiedział. 23 marca 2002 r. decyzją Rady
Wydziału Nauk Pedagogicznych i Historycznych Uniwersytetu
Wrocławskiego nadano jej stopień
doktora
nauk
humanistycznych
z
zakresu psychologii.
Rozprawa doktorska
pt. Poczucie jakości życia
ludzi starszych mieszkających w domach pomocy
społecznej
napisana
została pod kierunkiem
prof. Janusza Trempały,
a recenzentami byli
profesorowie
Maria

Struś-Romanowska z Uniwersytetu Wrocławskiego
i Stanisław Kowalik z Akademii Bydgoskiej.
Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Mróz odbyła się
30 września w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Rozprawa doktorska pt.
Rozwój osoby według Teorii
Dezintegracji
Pozytywnej
Kazimierza
Dąbrowskiego
(analiza doświadczeń wybranej grupy) napisana
została pod kierunkiem
ks. prof. Czesława Cikiery. Recenzentami pracy
byli profesorowie Maria
Struś-Romanowska
z
Uniwersytetu Wrocławskiego i ks. Zenon Uchnast z KUL.

VI Krajowa Konferencja TANATOS 2002
7-9 listopada pracownicy Zakładu Edukacji Kulturowej (Instytut Pedagogiki i Psychologii) uczestniczyli
w szóstej krajowej konferencji zatytułowanej Problemy
współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kulturyhumanistyka, która odbyła się w Szklarskiej Porębie. Od
wielu lat jest ona organizowana pod patronatem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i wybitnego
znawcy tejże problematyki prof. Jacka Kolbuszewskiego.
Członkami Komitetu Naukowego są przedstawiciele
różnych ośrodków i dyscyplin naukowych - profesorowie Janina Gajda-Krynicka, Zbigniew Jara, Barbara Ko-

wal-Gierczak, Piotr Kowalski, Franciszek Rosiński oraz
Joanna Sachse. Pierwszego i ostatniego dnia obrady ze
względu na ogromną liczbę referentów miały charakter
plenarny, pozostałe referaty wygłoszone zostały w sekcjach. Program konferencji obejmował siedemdziesiąt
trzy wystąpienia, które stały się pokłosiem wydrukowanej książki pt. Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna
- antropologia kultury - humanistyka (red. naukowy prof.
Jacek Kolbuszewski), z którą każdy uczestnik konferencji mógł wrócić do domu.
Justyna Zbączyniak

Demokracja i wychowanie
5 listopada pracownicy Instytutu Pedagogiki
i Psychologii mieli możliwość wysłuchania wykładu
prof. dra hab. Gerta-Rüdigera Weopnarshausa (Europejski Uniwersytet Viadrina — Wydział Kulturoznawstwa). Zaproszony gość mówił o demokracji i wychowaniu, tj. o koncepcjach pragmatyzmu i współczesnych
dyskusjach na ten temat w Niemczech. Treści prelekcji
oscylowały wokół dwóch zagadnień – poglądów
i działalności Johna Deweya oraz recepcji jego poglądów
w Niemczech. Pierwszą część wykładu tłumaczył na
język polski dr Michał Głażewski, drugą natomiast – dr
Lech Sałaciński. Prelegent zwrócił uwagę słuchaczy
szczególnie na następujące aspekty: rozumienie pojęcia
demokracja oraz aktywne uczestniczenie obywateli
w życiu narodu i humanizację świata technicznego.
Spotkanie zakończyła dyskusja.
Justyna Zbączyniak
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INSTYTUT SOCJOLOGII
Problematyka pogranicza oczami socjologów
23-24 października br. odbyła się w Łagowie konferencja z udziałem gości zagranicznych, organizowana przez
Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, zielonogórski oddział PTS oraz Lubuskie Towarzystwo
Naukowe nt.: „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Europa bez granic?”. Było to już czwarte spotkanie z tego cyklu. Organizowane co dwa lata spotkania uczonych zajmujących się problematyką pogranicza
są okazją do wymiany myśli, opinii, konfrontacji wyników badań empirycznych i refleksji teoretycznych i, co
niemniej ważne, do bezpośrednich kontaktów interpersonalnych. Wydaje się, iż po przyłączeniu Polski do Unii
Europejskiej problematyka granic nabierze nowego
wymiaru – Polska stanie się wschodnią jej granicą, co
wszakże nie oznacza automatycznego zniesienia dotychczasowych granic państwowych. Celem konferencji
była dyskusja dotycząca szeroko rozumianej problematyki pogranicza obecnie i w przyszłości.
Uczestników konferencji przywitał dyrektor Instytutu
Socjologii UZ, prof. Leszek Gołdyka, zaś oficjalnego
otwarcia dokonał Prorektor ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą UZ, prezes Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, prof. Józef Korbicz.
Obrady plenarne odbywały się przy płonącym kominku w Sali Rycerskiej w Zamku Joannitów w Łagowie.

DR MARIA ZIELIŃSKA, PROF. LESZEK GOŁDYKA

Pierwszej części obrad plenarnych przewodniczył prof.
Władysław Kwaśniewicz, który za zasługi dla zielonogórskiego środowiska socjologicznego został nagrodzony przez Senat byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Zielonej Górze medalem Tadeusza Kotarbińskiego.
Obrady w sekcjach prowadzone były w ośrodku wypoczynkowym „Leśnik”, skąd przez okna podziwiać można było zabytki przyrody w jesiennej szacie na tle smaganego wiatrem jeziora.
Spośród zaproszonych gości zaszczycili nas swoją
obecnością m.in. profesorowie – Krzysztof Zagórski
(CBOS), Marian Niezgoda (UJ), Krystyna Janicka (IFiS
PAN), Zbigniew Kurcz (UWr), Andrzej Sadowski (Uniwersytet w Białymstoku), Maria Ciechocińska (Akademia Podlaska Siedlce), Jan Róg (Uniwersytet Opolski)
oraz doktorzy – Małgorzata Melchior (UW), Katarzyna
Staszyńska (Case), Florian Zieliński (UAM). Naukowe
ośrodki zagraniczne reprezentowali: prof. Ałła Łobanowa i prof. Lubow Fedorovna Lihoshva (Krivorozskiy
Gosudarstvennyiy Pedagogicheskiy Universitet - Ukraina), dr Elena Nikiforova i dr Olga Brednikova (Centre
for Independent Social Research - Rosja), dr Natalia
Pohorila
(Natsionalnyi
Universytet
„KyevoMohalians’ka Akademia - Ukraina), mgr Dariuš Borusewič (Litwa), dr Andrzej Kutyłowski (Buskerud College
–Norwegia), dr Katarzyna Stokłosa (Uniwersytet Europejski Viadrina - Niemcy). Były też liczne wystąpienia
pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego - profesorów: Renaty Suchockiej, Ireny Machaj, Ryszarda Dyoniziaka, Edwarda Hajduka, Lesława Koćwina i in.
Ogółem w konferencji wzięło udział 95 uczestników
reprezentujących państwowe i niepaństwowe uczelnie,
wyższe szkoły zawodowe i inne ośrodki naukowe
w Polsce i za granicą, zajmujące się szeroko rozumianymi zjawiskami transgraniczności.
Poruszano kwestie życia, pracy i nauki na terenach
przygranicznych, pokazywano specyfikę miast i wsi
przygranicznych; wskazywano na relacje między pograniczem, narodem i społeczeństwem; wiele miejsca
poświęcono euroregionom; istotne było wskazywanie na
przeobrażenia świadomości społecznej mieszkańców
pogranicza oraz na zjawisko transgraniczności indywidualnej. Rozważano kwestie terminologiczne i metodologiczne. Dyskusjom na temat mechanizmów kształtowania się stereotypów obcokrajowców, przejawów patologii na pograniczu, działania szarej strefy i jej wpływu
na nie tylko konsumenckie zachowania Polaków, nie
było końca, czemu prawdopodobnie sprzyjała „barowa”
pogoda, nie pozwalająca na długie spacery i kontemplacje w „pięknych okoliczności przyrody” (cyt. za Himilsbach, patrz „Rejs).
Konferencję uświetniła kolacja myśliwska, podczas
której po odegraniu tradycyjnych sygnałów myśliwskich, konsumowano doskonale przyrządzonego dzika,
bigos, kaszankę, kiełbaski z rożna, sałatki i inne potrawy. Jeszcze raz potwierdziła się zasada, że wspólna
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biesiada pozwala przekraczać granice, łamać bariery,
zmieniać stereotypy i łączyć ludzi.
Można uznać, że kolejna konferencja poświęcona
transgraniczności w perspektywie socjologicznej spełniła swoją rolę: diagnostyczną, wyjaśniającą, w mniejszym
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stopniu prognostyczną, a nade wszystko integracyjną.
Konferencja finansowana była ze środków KBN, Instytutu Socjologii UZ przy wsparciu Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Bitaco”.
Maria Zielińska

Informacje na temat konferencji można także znaleźć na stronie internetowej: www.is.uz.zgora.pl
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WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH
Rada Wydziału
Rada Wydziału Nauk Ścisłych przyjęła zasady rekrutacji oraz limity przyjęć w roku akademickim 2003/2004.
Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów WNŚ odbywać się będą na podstawie konkursu świadectw. Kandydaci będą przyjmowani na studia według kolejności
na liście rankingowej sporządzonej na podstawie wyni-

ków uzyskanych na maturze („nowej maturze"), egzaminie dojrzałości („starej maturze") lub ocen końcowych
na świadectwie ukończenia szkoły średniej (świadectwie
dojrzałości).
Limity przyjęć zawiera załączona tabela.

Studia dzienne
KIERUNEK, SPECJALNOŚĆ

RODZAJ STUDIÓW

CZAS TRWANIA

LIMIT PRZYJĘĆ

5 lat

60

Astronomia
astrofizyka komputerowa

magisterskie
(dyplom magistra)

Fizyka
fizyka komputerowa
fizyka matematyczna
fizyka ogólna

magisterskie
(dyplom magistra)

5 lat

75

Fizyka techniczna
komputery w pomiarach fizycznych

zawodowe
(dyplom licencjata)

3 lat

75

magisterskie
(dyplom magistra)
z możliwością ukończenia na poziomie
studiów zawodowych
(dyplom licencjata)
magisterskie
(dyplom magistra)
z możliwością ukończenia na poziomie
studiów zawodowych
(dyplom licencjata)

5 lat

160

3,5 roku
5 lat

180

RODZAJ STUDIÓW

CZAS TRWANIA

LIMIT PRZYJĘĆ

magisterskie
(dyplom magistra)
z możliwością ukończenia na poziomie
studiów zawodowych
(dyplom licencjata)

5 lat

100

Informatyka i ekonometria
systemy informacyjne
ekonometria menedżerska
statystyka i ekonometria

Matematyka
matematyka z informatyką w ekonomii
matematyka przemysłowa
matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach
informatyka matematyczna
nauczycielska – matematyka i informatyka

3,5 roku

Studia zaoczne
KIERUNEK, SPECJALNOŚĆ
Informatyka i ekonometria
systemy informacyjne
ekonometria menedżerska
statystyka i ekonometria

3,5 roku
Mariusz Michta
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