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Katalog instytutów zainteresowanych przyjmowaniem
stypendystów z zagranicy (już ponad 200 zgłoszeń)
można znaleźć na stronie
http://main.npk.gov.pl/prog_hor_3/stypendia-MC/invit.htm .
Prosimy o wypełnienie ankiety
http://www.npk.gov.pl/prog_hor_3/stypendia-MC/host.htm
i zwrot do Krajowego Punktu Kontaktowego pocztą
elektroniczną na adres: wieslaw.studencki@kpk.gov.pl
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Wszystkie bieżące informacje na temat 6. PR znajdują
się na stronie internetowej LPK UZ:
http://www.lpk.uz.zgora.pl. Uzyskać je można także
w siedzibie LPK: Kampus B, Budynek Główny, pok. 304,
tel. (328) 3209, e-mail: A.Glazaczow@cptt.uz.zgora.pl.
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Baza danych zespołów badawczych UZ (BADUZ)
Od kilkudziesięciu lat zjawisko globalizacji jest widoczne w gospodarce światowej. Wymiana handlowa
pomiędzy państwami stała się jej naturalnym skutkiem.
Podobnie rzecz się ma ze sferą nauki, w której zamykanie się we własnych „czterech ścianach” nie ma racji
bytu. Wymiana doświadczeń stała się natomiast motorem postępu, zarówno w sferze nauki, jak i ekonomii.
Otwarty niedawno 6. Program Ramowy UE stwarza
dla polskiej nauki szansę nawiązania stałej współpracy
z międzynarodowymi partnerami. Uniwersytet Zielonogórski pragnie także brać większy udział w międzynarodowych projektach badawczych. Stąd narodził się
pomysł stworzenia uczelnianej bazy danych grup badawczych – BADUZ. Jej celem jest usystematyzowanie

oferty UZ pod względem możliwości podjęcia współpracy z partnerami zagranicznymi. BADUZ ma się stać
punktem wyjścia dla zintensyfikowania współpracy
badawczej instytutów UZ.
Na stronie internetowej LPK dostępne są formularze
w języku polskim i angielskim, których wypełnienie jest
warunkiem koniecznym do rejestracji grup badawczych.
Zachęcamy kierowników takich grup do zapoznania się
z planem stworzenia powyższej bazy, a wypełnione
formularze w formie elektronicznej prosimy przesłać do
LPK: Kampus B, Budynek Główny, pok. 304, tel. (328)
3209, e-mail: A.Glazaczow@cptt.uz.zgora.pl.
Andrzej Głazaczow

dr Róża Dąbrowska szefową PKZP

WYBORY W PRACOWNICZEJ KASIE

Przepisy nie pozwalają, aby w tym samym zakładzie
pracy funkcjonowały dwie pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. A taki stan istniał do września br.
jako spadek po dwóch uczelniach. 20 listopada odbyło
się wreszcie długo oczekiwane przez przyszłych dłużników zebranie, które wyłoniło wspólny zarząd. Przewodniczącą została – wybrana przytłaczającą większością głosów - dr Róża Dąbrowska z Instytutu Matematyki. W skład zarządu weszli: Alicja Łuszczyńska - skarbnik, Krystyna Jarzembska – sekretarz i mgr Emil Kumka
– członek.
Jak nas informuje nowa przewodnicząca – wnioski

o nieoprocentowane pożyczki należy składać w kancelariach ogólnych – w budynku administracji (B-4) przy ul.
Podgórnej 50 oraz pok. 404 w budynku głównym kampusu B przy al. Wojska Polskiego 67.
Wypłacanie pożyczek było zawieszone na okres 2 miesięcy, stąd należy się spodziewać sporego tłoku w zabiegach o uzyskanie pożyczki. Na razie ustalono, że
górna kwota pożyczki nie może przekroczyć wartości
3.600 zł, a okres spłaty nie może być dłuższy niż 18 miesięcy. Miesięczna składka członkowska wynosi 15 zł. Na
wniosek członka składka może być wyższa, ale nie może
przekroczyć 50 zł.
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