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Z FACHHOCHSCHULE GIESSEN-FRIEDBERG W 2003 ROKU
W dniach 2 - 4 listopada przebywała w Fachhochschule Giessen-Friedberg (FH) delegacja Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (WEIiT), której
przewodniczył dziekan, prof. Jerzy Bolikowski. Celem
wizyty było podsumowanie wyników współpracy
w roku 2003 oraz ustalenie planu wspólnych przedsięwzięć na 2004 r. W tym miejscu warto przypomnieć, że
w grudniu br. mija sześć lat od podpisania przez rektorów Politechniki Zielonogórskiej (PZ) i Fachhochschule
Giessen-Friedberg ramowej umowy o partnerskiej
współpracy pomiędzy obydwiema uczelniami. Ze strony FH we współpracy od początku uczestniczą dwa
wydziały: Elektro- und Informationstechnik (EI) i Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik (MNI), a ze
strony Uniwersytetu Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.
Gdyby chcieć krótko podsumować przebieg i efekty
dotychczasowej współpracy, należałoby stwierdzić, że
najbardziej dynamicznie rozwija się ona w zakresie
dydaktyki i wymiany studentów. Najważniejszym osiągnięciem w tej dziedzinie było uruchomienie w roku
akademickim 1998/99 Zintegrowanych Studiów Zagranicznych (ZSZ). Cechą wyróżniającą te studia od innych
form wymiany studentów są tzw. „podwójne dyplomy”.
Oznacza to, że absolwenci Zintegrowanych Studiów Zagranicznych otrzymują równocześnie dyplomy ukończenia obydwu uczelni. Pierwsi dwaj absolwenci otrzymali
dyplomy podczas uroczystej ceremonii w Giessen
w kwietniu 2002 roku. Kolejne dwa dyplomy wręczono
uroczyście w obecności rektorów obydwu uczelni

w maju W czerwcu i październiku tego roku studia
ukończyło kolejnych dziewięciu studentów. Uroczystość
wręczenia dyplomów odbędzie się w drugim kwartale
przyszłego roku. Dotychczas w projekcie uczestniczyły
24 osoby. Należy podkreślić, że obok dużego wysiłku
organizacyjnego związanego z uruchomieniem i prowadzeniem tych studiów, całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez solidnych podstaw finansowych. Dotychczasowa kwota pokrywająca koszty pobytu i stypendia studentów uczestniczących w projekcie wynosi
ok. 500 tysięcy zł. Suma ta nie obciąża jednak budżetu
żadnej z uczelni. Dzięki zabiegom obydwu partnerów
niezbędne środki udało się pozyskać przede wszystkim
od firmy SIEMENS (ok. 50% kwoty) oraz od Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie i z programu Erasmus/Socrates. Warto podkreślić, że Zintegrowane Studia Zagraniczne cieszą się dużą popularnością
wśród naszych studentów. Co roku liczba chętnych do
uczestnictwa w tych studiach przekracza pozostającą do
dyspozycji liczbę miejsc. Udział w ZSZ, poza wymierną
korzyścią w postaci dyplomu ukończenia FH, dzięki
rocznemu pobytowi na uczelni niemieckiej, daje szansę
dobrego opanowania języka niemieckiego oraz nawiązania kontaktów ze studentami z wielu krajów studiujących na tej uczelni. Większość naszych studentów nie
ma problemów z nauką podczas pobytu w FH i otrzymuje dobre oraz bardzo dobre oceny. Dobrym tego
przykładem może być jeden z ostatnich absolwentów,
Sebastian Brejwo, który dzięki wysokiej średniej ocen
zajął drugie miejsce na swoim kierunku studiów
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i w związku z tym odbierze w najbliższych dniach nagrodę rzeczową przyznaną przez FH.
Dobrze rozwija się również współpraca naukowa.
Prowadzone wspólnie badania obejmują następujące
obszary tematyczne: „Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń energoelektronicznych”, „Inteligentne
czujniki pomiarowe wielkości nieelektrycznych” oraz
„Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu robotami
autonomicznymi”. Efektem współpracy naukowej są
m.in. wspólne publikacje, organizowana wspólnie konferencja międzynarodowa, krótkoterminowe staże naukowe pracowników i dyplomantów. Istotne znaczenie
ma zwiększająca się stopniowo liczba osób zaangażowanych po obydwu stronach we współpracę badawczą.
Przejawem jakościowych zmian tej współpracy będzie
otwarcie w przyszłym roku przewodu doktorskiego
z zakresu informatyki na WEIiT przez jednego z asystentów z FH. Wstępnie ustalono, że praca będzie realizowana
pod opieką naukową prof. Dariusza Ucińskiego z UZ oraz
prof. Axela Schumanna-Lucka z FH, którzy równocześnie
koordynują współpracę w ramach wspomnianego projektu
z zakresu zastosowań sztucznej inteligencji.
Tegoroczna wizyta w Giessen zbiegła się w czasie
z innym ważnym wydarzeniem mającym ścisły związek
ze współpracą obydwu uczelni. 4 listopada odbył się
w Giessen koncert dobroczynny, z którego dochód
przeznaczono na wsparcie współpracy uczelni niemieckiej z jej partnerami z Europy Środkowej i Wschodniej.
Tego rodzaju koncerty organizowane są przez FH od
kilku lat. Wpływy z koncertów są za każdym razem
przeznaczane na inny cel. Np. w ubiegłym roku przeznaczono je na dofinansowanie laboratoriów komputerowych dla osób niewidomych, w kształceniu których
FH ma już wieloletnie doświadczenia. W tegorocznym
koncercie „Musik in Europa” wystąpili artyści reprezentujący cztery współpracujące ze sobą ośrodki akademickie. Uniwersytet Zielonogórski reprezentowała Orkiestra Kameralna „Quodlibet” z solistką Bogumiłą Tarasiewicz. Ponadto wystąpiła grupa taneczna „Kulius”
z Uniwersytetu Technicznego z Tallina, zespół bandurzystek „Zaspiv” z Politechniki Lwowskiej oraz przedstawiciel gospodarzy – Rene Giesen, specjalizujący się
w grze na harmonijce ustnej. Publiczność gorąco przyjęła występy wszystkich grup. Bardzo podobał się występ
naszych reprezentantów, a wywołana długimi oklaskami Bogumiła Tarasiewicz (na zdjęciu obok) wykonała na
bis dodatkowy utwór. Należy również dodać, że pracownicy naszej uczelni wsparli organizatorów w zapewnieniu oprawy akustycznej koncertu. Odbywający
się w wypełnionej po brzegi auli koncert poprzedziło
wystąpienie prezydenta FH, prof. Dietricha Wendlera,
w którym m.in. wiele ciepłych słów poświęcił dotychczasowej współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem koncertu był
prof. Marius Klytta, inicjator współpracy pomiędzy UZ
i FH. Okoliczności towarzyszące wielotygodniowym
przygotowaniom do koncertu jak i kuluarowe rozmowy
po jego zakończeniu były świetną okazją do pozyskania
kolejnych zwolenników chętnych do wspierania naszej
współpracy. Otrzymaliśmy m.in. deklarację oficjalnej
przedstawicielki firmy SIEMENS w sprawie zwiększenia liczby stypendiów dla studentów z Zielonej Góry.
Deklarację dodatkowych stypendiów dla dwóch osób
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w następnym roku akademickim zgłosili również przedstawiciele innych firm działających w rejonie Giessen. Ta
sprzyjająca współpracy atmosfera pozwala z optymizmem patrzeć na jej rozwój w kolejnych latach.
Ryszard Rybski

***
W ramach spotkania, w auli Fachhochschule GiessenFriedberg odbył się w międzynarodowej obsadzie uroczysty koncert benefisowy pt. „Musik in Europa”. Obok
gospodarzy wzięli w nim udział soliści i zespoły z Ukrainy, Estonii i Polski. Ukrainę reprezentował zespół bandurzystek „Zaspiv” z Politechniki Lwowskiej, Estonię Grupa Taneczna „Kuljus” z Uniwersytetu Technicznego
w Tallinie, zaś miejscowe środowisko grający na harmonijkach ustnych Rene Giesen. Ze strony polskiej, jako
reprezentanci Uniwersytetu Zielonogórskiego, wystąpili: Bogumiła Tarasiewicz (mezzosopran, adiunkt w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej) oraz zespół kameralny Quodlibet Orchestra w składzie: Tadeusz Żmijewski – I skrzypce, Krzysztof Kowalik – II skrzypce, Rafał
Ciesielski – klarnet, adiunkt w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej, Karol Schmidt – fortepian, profesor
w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej, Andrzej Iwanowski – kontrabas i Waldemar Franczyk – instrumenty perkusyjne. W programie występu naszych muzyków znalazły
się utwory S. Moniuszki, L. Różyckiego, J. Brahmsa,
G. Bizeta, J. Straussa, J. Bocka, A. Chaczaturiana i M. Theodorakisa. Wszystkich artystów publiczność przyjmowała bardzo gorąco, zaś Quodlibet Orchestra bisując,
uhonorowana została owacją na stojąco.
W dzień poprzedzający koncert w Giessen, na zaproszenie miasta Wetzlar, wszyscy wykonawcy wystąpili
na koncercie dla mieszkańców tego urokliwego, posiadającego piękną XVI-wieczną starówkę miasta.
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