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10 -14 listopada 2010 r na zaproszenie Studentenwerku i 
organizacji ASTA delegacja Parlamentu Studenckiego wraz 
z szefową Biura Karier udali się z wizytą na Uniwersytet 
Christiana Albrechta (CAU) w Kilonii. Parlament repre-
zentowali: Przewodnicząca Komisji ds. Kontaktów Poza-
uczelnianych Anna Andrykiewicz, szef Komisji ds. Kół Na-
ukowych i Organizacji Studenckich Grzegorz Gryncewicz, 
Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Marek Herej-
czak oraz Sekretarz Joanna Zięba.

Celem podróży studentów było omówienie współpracy w 
wielu dziedzinach. Rozmawialiśmy o Procesie Bolońskim 
w Polsce i w Niemczech, różnicach w studiowaniu na CAU 
i UZ, działalności organizacji studenckich, ekologii oraz 
projektach międzynarodowych. Pani mgr Lilia Smoła za-
poznała się z pracą BaSIS, hospitowała pracę praktykantki 
filologii germańskiej UZ-Pauliny Czerniejewskiej, która w 
BaSIS zajmuje się realizacją programu mającego za zada-
nie integrację wielokulturowej społeczności studenckiej, 
z podobnym problem będziemy mieć do czynienia wkrót-
ce i na naszej Uczelni. Omówiono też program pobytu 
niemieckich praktykantów w Zielonej Górze. Pierwszy z 
nich przyjedzie już w marcu, na 5 miesięczną praktykę 
w Biurze Karier. Po podróży pełnej przygód (np. wymia-
na koła na autostradzie) zostaliśmy oficjalnie powitani na 
Study Buddy–Party, imprezie integracyjnej dla studentów 
z zagranicy studiujących na CAU, przez główną organiza-
torkę Panią Katarzynę Dec – Merkle oraz Ingo Kolar przed-
stawiciela ASTA. Drugiego dnia miała miejsce wycieczka 
do Flensburga, podczas której zwiedzaliśmy np. browar 
współpracujący z Uniwersytetem Flensburskim, oraz po-
bliskie muzeum Wikingów, w którym dowiedzieliśmy się 
wiele o historii regionu. Wieczorem po powrocie do Kilonii 
studenci zostali zaproszeni przez ASTE na oficjalne spo-
tkanie, podczas którego przewodniczący poszczególnych 
komisji wymieniali się doświadczeniami z ich obszaru 
działania. Rozmowy dotyczyły również możliwości, które 
daje Proces Boloński oraz zwiększenia mobilności studen-
tów. Spotkanie to przebiegało w wyjątkowej scenerii stu-
denckiego lokalu POMPA. Następnego dnia zwiedzaliśmy 
obiekty Studentwerku Schleswig–Holstein, braliśmy udział 
w spotkaniu w Centrum Kontaktów Międzynarodowych a 
wieczorem uczestniczyliśmy w obchodach stulecia stołów-
ki Seeburg, najstarszej w Niemczech. Uroczystość otwo-
rzył Gunter Kellotat, prezes Studentwerku Schleswig–Hol-
stein , jednym z mówców był Achim Meyer auf der Heyde, 
Sekretarz Generalny Deutsches Studentenwerk, który w 
sierpniu tego roku prowadził Polsko-Niemieckie Kolo-
kwium w Rostocku. W trakcie przyjęcia poznaliśmy bogatą 
historię obiektu oraz plany jego przyszłego wykorzystania. 
W przedostatnim dniu pobytu studenci z Parlamentu Stu-
denckiego UZ wraz z praktykantką UZ i członkami ASTA 

zorganizowali „Wieczór Polski” w akademiku, na którym 
zostały zaprezentowane znane polskie kobiety, stereotypy 
o Polakach, a studenci Erasmusa przygotowali nasze po-
trawy narodowe. 

14.11.2010r podsumowaliśmy rozmowy o dalszej współ-
pracy pomiędzy studentami obu uczelni. Nora Heinenmann 
i Anna Andrykiewicz ( przedstawicielka Koła Naukowego 
Eko-Zarządzania) podpisały umowę o współpracy w dzie-
dzinie ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem polityki 
zrównoważonego rozwoju. Jako najbliższe zadanie zostało 
wyznaczone opracowanie i wykonanie wspólnych badań w 
dziedzinie ekoznakowania. 

Termin najbliższego spotkania to 9-12 grudnia 2010 r., 
podczas którego odbędzie się Polsko-Niemiecka Konferen-
cja Parlamentów Studenckich Zielona Góra – Karłów.
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