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Jyväskylä, skąd przybyli nasi Goście, jest miastem położonym w sercu Finlandii, ok. 300 km na północ od
Helsinek. Funkcjonuje jako centrum studenckie i przemysłowe. Region Jyväskylä liczy 110 tys. mieszkańców
i jest atrakcyjny turystycznie, zarówno ze względu na
sprzyjające warunki naturalne jak i rozbudowaną infrastrukturę.
Sama uczelnia powstała w 1992 roku, ale formalnie
zaczęła funkcjonować jako politechnika od roku 1997.
Obecnie, na 26 kierunkach, uczelnia kształci ok. 7300
studentów, z czego grupę ok. 300-osobową stanowią
studenci zagraniczni. Studia prowadzą do zdobycia
tytułu licencjata/inżyniera. Kilka kierunków oferuje
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Po sukcesie ubiegłorocznej akcji „Uniwersytet Dzieciom” odczuliśmy pewien niedosyt. Cała akcja udała
się, dzieci były bardzo zadowolone, ich opiekunowie
również, o czym świadczyły liczne podziękowania.
Jednak wiedzieliśmy, że jako członkowie społeczności
akademickiej powinniśmy pomocną dłoń wyciągnąć
również do tych, którzy są wśród nas. Wtedy nasza
satysfakcja będzie pełna. Długo rodził się pomysł co
zrobić aby powzięte zamierzenia się powiodły. Wreszcie
postanowiliśmy: będziemy zbierać pieniądze na stypendium pn. „POWER DLA EINSTEINA”. Nad całością
akcji czuwać będzie Kapituła Uniwersytecka w składzie:
prof. Jerzy Bolikowski, prof. Marian Eckert, prof. Lilianna Kiejzik, prof. Pola Kuleczka, prof. Zygmunt Lipnicki,
inż. Henryk Michalak.
Kapituła pod przewodnictwem prof. Mariana Eckerta
ustali kryteria i w zależności od wielkości zebranych
środków przydzieli comiesięczne stypendium dla zdolnego, potrzebującego młodego człowieka. Będzie to
jedno bądź kilka stypendiów (w zależności od ilości
zebranych pieniędzy) wypłacanych przez 9 miesięcy.
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możliwość kontynuacji studiów (odpowiednik naszych
studiów uzupełniających).
Podstawą dotychczasowej współpracy pomiędzy naszymi uczelniami – opierającej się głównie na wymianie
studentów oraz kadry dydaktycznej – jest umowa bilateralna zawarta w ramach programu SOCRATES/Erasmus, podpisana w 2001 roku przez Wydział
Nauk Pedagogicznych i Społecznych. Celem minionej
wizyty była chęć poszerzenia współpracy. Goście zainteresowani byli głównie problematyką pracy i opieki socjalnej, resocjalizacji, metod pracy z osobami niepełnosprawnymi jak również osobami z rodzin patologicznych. Dr Asta Suomi zainteresowana była dodatkowo
metodami nauczania stosowanymi obecnie w pedagogice, a określanymi jako „metody pracy z klientem”.
W czasie swojej krótkiej wizyty Finki zapoznały się
z systemem studiów na Wydziale Nauk Pedagogicznych
i Społecznych, a także z warunkami technicznymi panującymi na naszej uczelni. Odwiedziły Instytut Pedagogiki Społecznej oraz Zakład Poradnictwa Młodzieżowego i
Edukacji Seksualnej, jako ewentualne miejsce przyszłych
praktyk dla studentów fińskich. Dzięki fachowej pomocy mgr Anny Maleckiej Goście mieli rzadką okazję do
odwiedzenia Zakładu Karnego dla Kobiet w Krzywańcu, gdzie Marjo Martikainen porównywała warunki
panujące w polskim oddziale więziennym przeznaczonym dla matek z dziećmi z tymi, z którymi spotyka się –
z racji wykonywanego zawodu – w Finlandii.
Mimo bardzo napiętego planu pobytu Goście wyjeżdżali zadowoleni. Miejmy więc nadzieję, że wizyta ta
przyczyni się do dalszej owocnej współpracy.
Partycja Trela
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E I N S T E I N A
Pozwoli to młodemu człowiekowi poświęcić się nauce
i rozwijać swoje zdolności, a nie martwić się o to jak
dorobić do stypendium socjalnego żeby przeżyć.
Kapituła wybrana z pracowników Uniwersytetu, cieszących się powszechnym szacunkiem daje nam gwarancję, że pieniądze te trafią naprawdę tam gdzie są
najbardziej potrzebne.
Składki, jak zawsze w takich sytuacjach będą dobrowolne – jednorazowe (np. 10 zł pobrane z pensji, niekoniecznie grudniowej) albo semestralne (np. 5x10 zł pobierane co miesiąc). Oczywiście zadeklarowana suma
jest dowolna i nawet najmniejsza będzie odebrana
z wdzięcznością. Liczymy na to, że pierwsze stypendium zostanie przyznane już na letni semestr. Wierzymy
też, że cała akcja zakończy się sukcesem i każdego roku
przed Świętami Bożego Narodzenia będziemy się solidarnie składać na stypendium, które pomoże wykształcić przyszłego „Einsteina” z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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